
হবক্হান্ষন্বি ্বাতন্ষেভ 

মধ্জাদন দত্রের গরন্থাবনী 
(কাব্য ও নাটক ) 

স্বাইন্কেভল বগ্ুলুহ্া্ুল দত্ত ওল্রলীভ 

পপর পরা সপ 
পপর 

_ উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 
ন্রস্ুক্বভী-স্লাহছিত্য-স্মলিজিল্র বহু ইত্ভ 

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত 





&০০. [সি £/ $/ 
৬৯ ₹.৭ 7 
1৮2 19, ৩9/445: সূচিপত্র 

১৮. টড 

বিষয় পত্রান্ক 
১। ভূমিক! ( কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ) /০ 

২। মাইকেল মধুহদনের জীবনবৃত্তান্ত 

( প্রপন্নকুমার ঘোষ ) 1%০ 

৩। মধুহদনের কবিত্ব 

(শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) ১/০ 

প্ররথক্ষম আহ স্প__ গা 
৪ | যেঘনাদব্ধ কাব্য ১ 

৫ |] বীরাঙ্গনা কাব্য ৯৩ 
৬। তিলোত্ৃমাসম্ভব কাব্য ১২১ 

শ | ব্রজাঙ্গলা কাব্য ১৫৫ 

৮। চতুদ্দিশপদী কবিতাবলী ১৬৫ 
৯। অ-পূর্ব-প্রকাঁশিত কবিভাবলী ১৮৮ 

ভিিতীল্প আহু»প- ন্নাটন্ক-__ 
১৯০। ক্ষ্ণকুমারী নাটক ১৯৫ 
১১। পল্লাবতী নাটক ২৩৩ 
১২। শম্মিষ্ঠা নাটক ২৭৩ 

হতনা শসস্প-_ -প্রহত্নন্ন_- 
১৩। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে ৩০৭ 
১৪ | একেই কি বলে সভ্যতা ? ৩৭১ 

০ রজার 



(মঘনাদবধ কাব্য 

১নভীক্ষ_ও্রক্খলম ও ভ্ভিভীন্্ এত 

মাইকেল মধুমূদন দত্ত 

উত্সেগপন্র 

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দ্রিগন্ঘর মিত্র মহাশয়, 
বন্দনীয়বরেষু। 

আর্ধ্য,আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকুত্রিম শ্নেহভাব প্রকাশ করিয়া 

আসিতেছেন, এবং স্দেশীয় সাহিতাশান্ত্রের অন্নশীলন-বিময়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান 

করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুস্থম তাহাঁর যখোপবুক্ত উপহার নহে । তবুও আমি 

আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহসপূর্ববক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে 
সমর্পণ করিতেছি । স্লেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দধ্যবিহীন দেখায় না। 

যখন আমি “তিলোত্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রথম গ্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা 

ছিল না যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক ; কিন্তু এখন সে বিষয়ে 

আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে ২ংরোপিত হইয়াছে ; বীর- 

কেশরী মেঘনাদ, সুরত্ন্দরী তিলোত্তমার স্তায় পর্ডিতমণ্ডলীর মধো সমাদৃত হইলে, আমি এ 
পরিশ্রম সফল বোধ করিব__ইতি। 

দস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্বঃ। 



ক্ৃম্সিক্কা। 
বৃত্রসংহা র-প্রণেতা 

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত 
( লেখক-মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত ) 

মেঘনাদ-বধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল যধুছদন 
দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহদয় ব্যক্তি 
তাহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন? 
অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত 
অন্নকালের মধ্যে এই পয়ার-প্লাবিত দেশে এরূপ 
যশোলাত করিবেন, এ কথা কাহার মনে ছিল? 
কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলে স্বীকার করিবেন যে, 
মাইকেল মধুস্দনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় 
বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে । 

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় 
দেখাইয়াছিল__-কতই নিন্দা করিয়াছিল ; অমিত্র- 
চ্ছনে কাব্য রচনা করা বাতুলের কারধ্্য_-বঙ্গভাষায় 
যাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বুথা 
যন্ত্--পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রস্থখানি সুমধুর 
হইত। এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা 
যায় না) এবং ধাহারা পূর্ধে কোন ভাষায় কখন 

অমিজ্রচ্ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাহাদের মধ্যেও 
অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । 

ইহার কারণ কি? বাগৃ্দেবীর বীণা-যন্তের 
নৃতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর 
করেন, না সুমধুর কবিতারস-পানে মত্ত হইয়া 
ছন্দাছন্দের বিচার করেন না? এ কথার মীমাংসা 
করিবার পূর্বে কবিতা কি এবং কেনই বা কাব্য- 
পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা 
আবশ্বুক। সামান্ততঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পঞ্চ 
ছুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দিষ্ট 
মাত্রা এবং ওজনবিশিষ্ট শব্দবিন্তাসের নাম পদ্ঘ, 
আর যাহাতে মাত্র! ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে 
গগ্ কহে এবং পদ্ঠ-রচনার নিয়মও কোন কোন 
তাষায় ছুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত- 
পদ-সংযুক্ত পদ্। 

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্ রচনা হউক, কবিতার 

প্ররূত লক্ষণাক্রাস্ত না হইলে কোন গ্রস্থই কাব্যের 
শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় 
না। ফলত: ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং 
অলঙ্কীর-স্বরাপ ; কারণ, গছ্ভ-রচনার স্থানে স্থানেও 

সম্পূর্ণ কবিতালক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের 
সম্যক্ স্থখ অনুভূত হয়। ইহার দৃষ্টাত্তস্থল কাদস্বরী। 
স্বতরাং অমিলিতপদ-বিশিষ্ট বলিবাই উপস্থিত 
কাবাখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত 
নহে। হছার অন্য কোন কারণ আছে। সে 
কারণ কি? 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য- 
রচনার মুখ্য উদ্দেষ্ত ;_-ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, 
খেদ, ভক্তি, সাহস, শাস্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক 
এবং উত্কর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা । যে গ্রন্থ এই 
সকল কিংবা ইছার মধ ফোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ 
থাকে, তাহাকে কাব্য কছে, এবং তাহাতে কবিতা- 
রূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও 
মনোরঞ্জন হয়। বর্তমান গ্রস্থখানিতে সেই শুধার 
প্রাচ্য থাকাতেই এত প্রতিষ্টিত হ্ইয়াছে। এই 
্রস্থখানিতে গ্রন্থকর্তী যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ষ্টে বিন্বয়াপন্ন এবং চমৎ্কৃত 
হইতে হয়। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গ- 
তাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া 
যায় না। কৃত্তিবাঁস ও কাশীদাস-সঙ্কলিত রামায়ণ 
এবং মহাভারতের অন্নবাদ ছাড় একত্র এত রসের 

সমাবেশ অন্ত কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। 
ইতাশ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎ- 
সমুদ্রায়ই করুণ কিংবা আদিরসে পরিপূর্ণ বীর 
অথবা রৌদ্ররসের লেশমাত্রও পাওয়া ম্থুকঠিন ; 
কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ 
করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার 
কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুন্ুদন দত্ত কি অন্তুত 
ক্ষমতাপন্ন কৰি। 



৬০ 

ইন্দ্রজিদ্বধ এবং লক্ষণের শক্তিশেল উপাখ্যান 
বারংবার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি, 
বঙ্গবাসী হিন্দুসস্তানের মধ্যে এমত কে ; 

কিন্ত আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায় 

সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে 
চমতকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এ দেশে এমন 

হিন্দুসস্তানও কেহ নাই। 
সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য 

করিয়া নানা-দেশীয় মহাঁকবিদিগের কাব্যোস্যান 

হইতে পুষ্পচয়ন পূর্বক এই গ্রন্থথানি বিরচিত 
হইয়াছে, কিন্ত সেই সমস্ত কু্মরাজিতে যে অপূর্ব 
মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল 
যত সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন । 

যে গ্রন্থে স্বর্ণ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভৃবনের রমণীয় 
এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ-সমূহ সম্মিলিত করিয়া 
পাঠকের দর্শনেক্্িয়-লক্ষা চিত্রফলকের ন্তায় চিত্রিত 

হইয়াছে,_-যৈ গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল, 
বর্তমান এবং অদৃশ্ট বিদ্যমানের হ্যায় জ্ঞান হয় 

যাহাতে দেব-দানব-মানবমণ্ডলীর বীর্যযশীলী, প্রতাপ- 
শালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্যকলাপ 
দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়-__যে গ্রন্থ 
পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা 
ক্রোধ এবং কখন বা! করুণরলে আরজ হইতে হয় 
এবং বাম্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত 
করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে 
ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি? 

অতুযুক্তি জ্ঞানে এ কথায় যদি কাহারও অনাস্থা 
ও অশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার 

গরন্থখীনি আগ্ভোপান্ত পর্যালোচনা করিবেন, তখন 

বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুস্ুদনের কি কুহকিনী 
শক্তি! তাছার কাব্যোগ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ 

লীলাতরঙ্গ । কখনও তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধব্রাক্ষণ 

ৰাজ্সীকির পদতল হইতে পুষ্পাহরণ করিতেছেন 
এবং কখনও বা নবীনকুঞ্জ স্থজন করিয়া অতিনব 

কুস্থমীবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ-জায়া 
প্রমীলার লক্কা-প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী-দর্শন, 

পঞ্চবট স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, 

লক্ষণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ 

আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা৷ ছুঃসাধ্য। 

আমরা এতদিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া ভারত- 
চন্ত্রকে মাল্যচন্দনদানে পূজা! করিয়া আলিয়াছি, 
কিন্ত বোধ হয়, এত দিন পরে রাজ! কৃষ্ঠচন্জের 

প্রিয় কবিকে সিংহাসন্চ্যুত হইতে হইল। এ কথায় 
পাঠক মহীশয়ের| মনে করিবেন না যে, আমি 
তারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। 

তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র 

সংশয় নাই। কিন্তু কবিদ্রিগের মধ্যেও প্রধান 
অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎ্কারিত্বে, 

কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্তহরণ 

করেন ) তারতচন্দ্র যে শেষোক্ত প্রকার কবিদিগের 

অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য 

নাই। পরিপাটা সর্বাঞ্ধস্ন্দর শব্বিন্তাস করিয়া 

কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ 

দেখাইয়| গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন 
আর কেহই পারেন নাই ; এবং সেই গুণেই বিদ্া- 

ন্বন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে, কিন্ত গুণিগণ যে 

সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্তের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণন! 
করেন, তারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্ত 

ছিল। বিষ্ান্তুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্ত্ররচিত 

সর্তবোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, 

হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেন্িয় স্তব্ধ 

হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কৈ? কল্পনারূপ সমুদ্রের 

উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কৈ? বিদ্যুচ্ছটাকুতি বিশ্বোজ্জল 
বর্ণনাচ্ছটা কোথায়? তাহার কবিতাজোতঃ কুঞ্জ- 

বনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত মুছুগতি প্রবাহের স্তায়;-_বেগ 

নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গ-তর্জন নাই ; মৃদুস্বরে 

ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ ন্য়ন-শ্রবণ- 

তৃপ্তিকর | 
মালিনীর প্রতি বিগ্ভার লাঞ্চনা-উক্তি, বকুল-তল- 

বিহারী স্ুন্দরদর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, 

বিদ্যান্থন্দরের প্রথম মিলন, কোটালের প্রতি মালি- 

নীর তত্পনাঁর ন্যায় সরল স্থুকোমল বাকালহরী 

মেঘনাদবধে নাই) কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে 

ছুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি 
শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক 

মহাঁশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং 

আমাকে মাইকেল মধুহুদনের স্তাবক জ্ঞান 
করিবেন। তীহাদিগের ক্রোধশাস্তির নিমিত্ত আমার 

এইমাত্র বক্তব্য যে, পূর্ব্বে আমারও তীহাদিগের 
সায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শবাবিস্যাস 

অতিশয় কুটিল ও কদর্য এবং সে কথা ব্যক্ত 

করিতেও পুর্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু এই 
্রন্থখানি বারংবার আলোচন! করিয়া আমার সেই 
স্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি 



জন্মিয়াছে যে, বিদ্যান্তুন্দরের শববাবলীতে মেঘনাদ- 
বধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্ত হইত। 
মুদ্গ এবং তবলার বাছ্যে নটাদিগেরই নৃত্য হয়, 
কিন্ত রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎ্সাহবর্ধন 
জন্য তুরী, ভেরী এবং ছুন্দুতির ধ্বনি আবশ্তাক 7 
ধনুষ্টক্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে স্ুশ্রাব্য হয় 
না। পাঠক মহাশয়ের] ইহাতে মনে করিবেন ন' 
যে, মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দোষ ব্যাখ্যা 
করিতেছি । তাহার রচনার কতকগুলি দৌষ 
আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্ষের অশ্রাব্যতা বা 
কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা- 
দোষই তীহার রচনার প্রধান দোষ অর্থাৎ যে 
বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়, বিশেষ্য, বিশেষণ, 
সংজ্ঞা, সর্বনাম এবং কর্তীক্রিয়া-সম্বন্ধ-_তৎ- 
পরম্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; স্থৃুতরাং অনেক 
স্থলে অল্পষ্টার্থদোষ জন্মিয়াছেঅনেক পরিশ্রম 
না! করিলে, ভাবার্থ উপলব্ধি হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, তিনি উপধুর্ণপরি রাশি রাশি উপমা 
একত্র করিয়া স্ত,পাকার করিয়া থাকেন এবং সর্বত্র 
উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না । 

তৃতীয় দোষ-_প্রথা-বহিভূতি নিয়মে ক্রিয়াপদ 
নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা । যথা-_স্তৃতিলা,” 

দশীস্তিলা,” “্ধবনিলা,” “মশ্খরিছে,” প্ছন্দিয়া,” প্জুবণি” 
ইত্যাদি। 

চতুর্থতঃ__বিরাম-যতি-সংস্থাপনের দোষে স্থানে 
স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে; যথা 

“কাদেন রাঘব-বাঞ্ছ আধার কুটারে 
নীরবে” 
«“নাচিছে নর্তকী-বুন্দ, গাইছে স্ুতানে 
গায়ক 3" 

“হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী 
শিবিরে 1” 
“রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে, 
বীরেন্ত্র !-__” 
“দেবদত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি, 
রঞ্জিত রঞজনরাগে কুম্ম-অগ্রলি-_ 

আর্ত 
এই সকল স্থলে “গায়ক,” “শিবিরে,” “বীরেন্দ্র,” 

“আবৃত” শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর 
শ্রোতোতঙ্গহেতু শ্রবণ-কঠোর হুইয়াছে। 

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থথানি 
সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত, কিন্তু এপ দৌধাশ্রিত হইয়াও 

কাব্যথানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার 
তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ__ 

প্গাথিব নূতন মাঁলা,__ 
রচিব মধুচত্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি |” 

বলিয়! গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, 
তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই “নূতন 
মালা, চিরকালের জন্য যে তাহার ক্ঠদেশে শৌভা- 
সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই। 

অতঃপর ছন্দঃপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা 
বলা আবশ্তাক | | 

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পগ্ঠ-রচনা ভিন্ন ভিন্ন 
প্রণালীতে হইয়া থাকে । সংস্কৃত ভাষায় হুত্ব দীর্ঘ 
বর্ণ এবং ইংরেজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় 
করিয়া পদ বিরচিত হয়) কিন্তু বাঙ্গালা তাষার 
প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও ত্স্ব দীর্ঘ ব্ণ 
ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু 
উচ্চারণকালে তাহার ভেদাতেদ থাকে না । ম্থতরাং 
সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষার প্রথাহ্থসারে বঙ্গভাষায় 
পচ্ঠরচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার 
প্রণালী স্বতন্ত্র; অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয় 
চতুর্থ, বষ্ট, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অক্ষরের 

পর বিরাম যতি থাকে ; এবং আবৃত্তির সময় সেই 
সেই স্থানে ছন্দ অনুসারে শ্বাসপতন করিতে হয় এবং 
যে সকল স্থানে শবের মিল থাকে, আপাততঃ 
বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান 
অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন! করিলেই বুঝা যায় 
যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস- 
নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের 
দৃষ্টান্ত অমিলিতশবপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, 
যথা 3-- 

“দেখিলাম সরোবরে 
কমলিশী বান্ধিয়াছে করী”--১ 

“আর কি কাদে, লো নদি! তোর তীরে বসি 
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের হ্ন্বরী ?”__২ 

“কি কাজ বাজায়ে বীণা, কি কাজ জাগায়ে 
ন্থমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে 1”--৩ 

“শুনি গুন্ গুন্ ধ্বনি, তোর এ কাননে, 
মধুকর ! এ পরাণ কাদে রে বিষাদে 1”--৪ 

“এসো সখি ! তুমি আমি বসি এ বিরলে, 
ছুজনের মনোজালা জুড়াই ছুজনে” )-৫ 

ইত্যাদি। 



মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ-রচনারও এই প্রণালী। 
অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া! কাহারও কাহারও তৎ- 
প্রণীত গ্রন্থের গ্রতি এত বিরাগের কারণ কি এবং 
সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগৃবিতগ্াঁর আড়গ্বর 
কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা 
বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, 
প্রচলিত নিয়মান্ুসারেই লিখিয়াছেন। কারণ, 
বিরামযতি অনুসারে পদবিন্তাস করা ত্াহারও 
রচনার নিয়ম। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, 
পয়ারাদিচ্ছন্দে যেমন শবের মিল থাকে এবং 
পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন 
আরম্ত হয়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার 

পরে সর্বত্রই একরূপ বিরামযতি থাকে; মাই- 
কেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রপ না হুইয়া সকল ছন্দ 
ভাঙ্গিয়া সকলের বিরামযতির নিয়ম একত্র নিহিত 
এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্ের মিল 
নাই। সুতরাং কোনও পংক্তিতে পয়ার-ছন্দের 
নিয়মে আট এবং চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে 
ত্রিপদী ছন্দের স্তায় ছয় এবং আট এবং কখনও বা 
এক পংক্তিতেই ছুই তিন প্রকার ছনের যতিবিভাগ 
নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্বোদ্ধত উদাহরণ দুষ্টে 
প্রতিপন্ন হইবে, যথা__ 

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহাঁরথী,-১ 
যজ্ঞের তুরলগ সঙ্গে আসি, উতরিলা__ 
নারীদেশে) দেবদত্ত শঙ্খনাদে রষি_-৩ 
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে,_৪ 
উথলিল চারিদিকে ছুন্দুভির ধবনি,_-৫ 
বাহিরিল্ বামাদল বীরমদে মাতি ১৬ 

উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ধুক টক্কারি,_- 
আক্ফীলি ফলক-পুঞ্জে ! ঝক্-ঝক্ ঝকি--৮ 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা৷ উজলিল পুরী 1-__৯ 
মন্দ্ররায় হেষে অশ্ব, উদ্ধকর্ণে শুনি--১০ 

নূপুরের ঝনঝনি, কিন্ধিণীর বোলী,-১১ 

ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।-_-১২ 
বারিমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,_-১৩ 

গম্ভীর-নির্ধোষে যথা ঘোষে ঘনপতি--১৪ 

//০ 

দুরে ! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে। কাননে, কন্দরে।_-১৫ 
নিদ্র৷ ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ১_-১৬ 
সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহুলে |_-১? 
উদ্ধত পদাবলী পাঠে বিদিত হুইবে যে, ১, ৪, 

৫) ৬; ৭) ৯১ ১০) ১১) ১২) ১৩) ১৪) ১৬) ১৭ 
পংক্তির পদবিস্তাস পয়ারের ন্তায় এবং বিরামস্থল 
আট ও চতুর্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে 
“আসি,” “উতরিলা” প্নারীদেশে” এবং “রুষি” 
শবের পর দশম অথবা! চতুর্থ মাত্রার পর, এবং 
১৫শ পংক্তিতে “দুরে,” “শৃঙ্গে” ও “কন্দরে” শব্দের 
পর বিশ্রাম-যতি স্থাপিত হইয়াছে। 

পাঠক-মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেলপ্রণীত 
অমিত্রচ্ছন্দ-রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং 
& সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাসপতন করাই এই ছন্দ 
আবৃত্তি করার কৌশল । 

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে 
কিনা,সে একটি স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু বঙ্গতাষার 
যেরূপ প্ররুতি এবং অগ্ভাবধি তাহাতে যে নিয়মে 
পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে, তদৃষ্টে বোধ হয় যে, 
এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশ্তদ্ধ প্রণালী । হৃস্ব 
দীর্ঘ উচ্চারণ অন্ুুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দ রচনা 
হইতে পারে এবং ভূবনচন্ত্র রায় চৌধুরী প্রণীত 
ছন্দকুন্থমগ্রস্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা 
হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় যে, যত দিন সচরাচর 
কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হৃস্ব 
দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, তত দিন 
সে প্রণালীতে পদ্য রচনা কর! পণগুশ্রম মাত্র, ইহা 
ছন্দকুস্থম গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক-মহাশয়- 
দিগের হৃদয়ঙ্গম হুইবে। পরন্ত যদি কখনও বঙ্গ- 
তাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে 
সামান্ত কথোপকথনে হৃম্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অন্থবর্তী 
হন, তবে সে প্রণালী যে উৎ্কষ্টতর এবং তাহাতেই 
পদ্ধ বিরচিত হওয়া বাঞ্চনীয়, তৎপক্ষে সংশয় 
নাই। * 

এইটি মেঘনাদবধকাব্যের ২য় মুন্রাঙ্থণকালে লেখক 
মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল । 

গুপ্তের 



মাইকেল মধুসুদন দত্তের 

শনংক্ষিগ্ু জীহনব্রত্তাস্ভ 

কুসুমকলিকা-প্রণেতা 

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় কর্তৃক লিখিত 

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী 
কপোতাক্ষ-নদতীরব্তী সাগরধাড়ী গ্রামে মধুস্থদন 

দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতা ৬রাজ- 

নারায়ণ দত্ত কলিকাত! সদর দেওয়ানী আদালতের 

এক জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন এবং তাহার মাতা 

জাহ্নবী দাসী জেলা যশোহরের অন্তগ্ত কাটি- 

পাড়ার জমীদার ৬গোৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা | 
রাজনারায়ণ দত্তের তিন পুন্রঃ তন্মধ্যে মধুসুদশ 

সর্বজোষ্ঠ। অপর ছুই জন শৈশবেই কালগ্রাসে 

পতিত হয়েন। দেশীয় রীত্যন্থসারে কবিবরকে 
প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট 

পড়িতে হইয়াছিল। পরে উপযুক্ত সময়ে তিনি 

হিন্দুকলেজে বিষ্তাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত 

হয়েন। এইখানে তিনি ইংরেজী ও পারল্ত তাষা 

শিক্ষা করেন। ১৬1১৭ বৎসর বয়সে তিনি শ্রষ্ট- 

ধর্ম অবলম্বন করেন। ইহারই পর বিজাতীয় 

মাইকেল" নাম তাহার নামের 'শ্রীহানি করিয়া 

দেয়। মধুহদন ধন্মীন্তর আশ্রয় করিলেও (তিনি 

তাঁহার পিতার একমাত্র পুন্র বলিয়া ) তাহার পিতা 

শ্নেহবশতঃ তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে 

পারেন নাই। ধর্শ-পরিবর্তন করিবার পর চারি 

বৎসর শিবপুরস্থ বিশগ্ম কলেজে অধ্যয়ন করিতে 

তাহার যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহার পিতাই সেই 

সমস্ত নির্বাহ করিয়াছিলেন। বিশগ্ম কলেজে 

গ্রীক ও লাটান ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি মান্দ্রীজে 

গমন করেন। সেখানে সর্বদা ইংরেজী সংবাদ- 

পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি এক জন উত্তম ইংরেজী- 

লেখক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে 

মান্্রীজ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্তা৷ মধুস্দনের 

আন্তরিক গুণে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ 

করেন। 

অনুমান ২৩ বত্সর বয়/ক্রমকালে তিনি এক- 
খানি ক্ষুদ্রকলেবর ইংরেজী পপ্-গরন্থ প্রণয়ন করেন। 
ইহা মিত্রাক্ষরচ্ছনে লিখিত। “ক্যাপৃটিব লেডী” 
নামক একটি উপাখ্যান-কাব্য এবং অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে 
রচিত “ভিসান্স অব দি পাষ্ট” নামক আর একটি 
খণ্ডকাব্য আছে। ভারতবর্ষের অনৈতিহাসিক 
বিবরণের অংশ-বিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রথমোক্ত 
কবিতাটি লিখিত হুইয়াছিল। পাঠকগণের কৌতু- 
হল-নিবারণার্থ & কবিতার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম_- 
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“ক্যাপৃটিব লেডী” হইতে আর একটি অংশ 
উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 
পূর্ধোন্ধত অংশে ও এই অংশে বিলক্ষণ 
প্রতেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ, 
অনায়াসেই বুবিতে পারিবেন যে, এই সময়েই 
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কৰি গাহিলেন__ 
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প্রাচীন জাতির হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র যে প্রেমের 
অস্তিত্ব কল্পনা কর! যায় না, উপরি-উদ্ধত পঞ্চদশ 
পংক্তিতে সেই প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে। পাঠক- 
গণ এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাত- 
সম্ভব! গৌরাঙ্গী আত্মকুল-ত্যাগ করিয়া কোন 
গ্বামাঙ্গ বাঙ্গালী ঘুবাকে আত্মদান করিয়াছিলেন ;-- 
অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাতের 
আইবী ( [৬ ) লতা! কেন বঙ্গের বটবুক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিল। ভরসা করি, কোনও পাঠককে এ 
কথা বুঝাইবার জন্য বলিতে হইবে না 

“অবাপ্যতে বা কথমস্তথা দ্বয়ং 
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ |” 

কৰি “ভিলান্স অব দি পাষ্ট”এর প্রারস্তেই যে 
চতুর্দশপদী কবিতাটি লিখিয়াছেন, পাঠকগণ তাহার 
কবিত্ব ও সৌন্দর্য দেখুন-_ 
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মধুহ্দন দত্ত মান্ত্রাজে “এখীনিয়ম' নামক এক- 
খানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া 
এমন সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন যে, 
সম্পাদক স্বদেশগমনকালে তাহারই হস্তে সংবাদ- 
পত্রখাণির সম্পাদনভার অর্পণ করিয়া যান। কবিবর 
দক্ষতার সহিত এই গুরুকাধ্য সম্পাদন করিয়া» 
যশোলাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন মান্দ্রাজ বিশ্ব- 
বিস্বালয়ের শিক্ষকতা করিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টান মধুস্থদন 
দত্ত সন্ত্রীক বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন । 

মধুহ্দশ দত্ত বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলি- 
কাতার তদানীন্তন পুলিস-ম্যাজিষ্টেট কিশোরীচাদ 
মিত্রের অধীনে কেরাণী নিযুক্ত এবং কিছুকাল পরে 
তত্রত্য ইণ্টরপ্রিটরের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ সালে 
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তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ ও 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহছাঁশয়দ্বয়ের অনুরোধে রত্বাবলী 

নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। একাল পর্য্স্ত 
তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
নাই। পরম্পরায় শুনা গিয়াছে যে, তিনি 
বাল্যাবধি মাতৃভাষাকে দ্বণা করিতেন । চতুর্দাশপদী 
কবিতাবলীর উপক্রমণিক1 পাঠ করিলে, এ কথা 

সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, 
রত্বাবলী নাটকের অনুবাদের পর হইতেই মাহ্- 
তাষার প্রতি তাহার সেই আশৈশব-পোঁধিত দ্বণা 

দুর হুইয়া বরং তত্প্রতি বিশেষ অস্থরাগ লক্ষিত হয় 
এবং সেই সময়ে ন্যুনাধ্িক তিন বৎসরমধ্যে তিনি 
যথাক্রমে শর্দিষ্ঠা নাটক,পন্মাবতী নাঁটক,তিলোত্মা- 

সম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো 

শালিকের ঘাড়ে রৌ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গন। 

কাব্য, কষ্ণকুমারী নাটক এবং বীরাঙ্গনা কাব্য এই 

ন্য়খানি বাঙ্গীল। গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। 

মীন্ীজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধুন্থদন দত্ত 
বঙ্গদেশে যে কয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, 

সে কয় বসর তিনি শান্তিভৌগ করিতে পারেন 

নাই । তখন তিনি “110” ০০5 076 170106 

0£ ড/%00, 1 06257150105” বলিয়া সংসারের 

প্রতি ভ্রকুটি করিতে সমর্থ হন নাই। তখন তিনি 
সংসারী, ছুঃখের সংঙ্গারে সংসারী, সংসারমরুতে 

আশা-মরীচিকা-্রান্ত পথিক । আত্মবিলাপশীর্ষক 

তাহার যে একটি কবিতা ১৮৬১ সালের আশ্বিন- 
মাসের 'তত্ত্বরবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল, সেইটি পাঠে পাঠকগণ তাহার তদানীন্তন 

মনোতাঁব অবগত হুইবেন বলিয়া সেই কবিতাটি 
নিম্নে উদ্ধত করিয়া দিলাম-_- 

আত্মবিলাপ 
৯ 

“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিচ্ছু, হায়, 
তাই ভাবি মনে ? 

জীবন-প্রবাহ বহি কাঁলসিদ্ধু পানে যায় 
ফিরাব কেমনে ? 

দিন দ্রিন আমুহীন, হীনবল দিন দিন।_ 
তবু এ আশীর নেশা ছুটিল না? একিদায়! 

এ 

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি ? 
জাগিবি রে কবে? 

জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবন-কু্ুমতাতি 
কত দিন রবে? 

নীরবিদ্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে? 

কে না জানে অন্ববিষ্ব অনুমুখে সগ্ভঃপাতি ? 

৬) 

নিশার স্বপন-স্থখে সুখী যে কিস্ত্খ তার? 
জাগে সে কাদিতে ! 

ক্ষণপ্রভ1 প্রতাঁদানে বাড়ায় মাত্র আধার 
পথিকে ধাধিতে ! 

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্কেশে ) 
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার। 

৪ 

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাঁধে ) 
কি ফল লভিলি ? 

জলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উদ্ডিয়! পড়িলি ? 

পতঙ্গ যে রঙ্ষে ধায়, ধাইলি, অবৌধ, হায় ! 
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে । 

৫ 

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অদ্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে ? 

ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণীল-কণ্টকগণে, 
কমল তুলিতে! 

নাঁরিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ! 

এ বিষম বিষ-জ্বাল! ভূলিবি, মন, ফেমনে ? 

৬ 

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায় । 
কব তা কাহারে ? 

স্থগন্ধ কুম্থমগন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়, 
কাটিতে তাহারে 7 

মাৎসর্ধয-বিষদশন, কামড়ে রে অন্ুক্ষণ ! 
এই কি লতিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায়? 

৭ 

মুকুতাফলের লোতে ডুষে রে অতল জলে 
যতনে ধীবর, . 

শতমুক্তীধিক আয়ু কালসিদ্ু-জল-তঙ্গে 
ফেলিস্ পামর ! 

ফিরি দিবে হারাঁধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায় রে ভূলিবি কত আশার কুহকছলে !” 
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১৮৬২ সালের শেষভাগে দানশীল মহাম্ৃতব 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগরের অর্থসাহায্যে মধুস্ছদন 
দত্ত আইন-শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। স্বদেশ 
ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি মাতৃভূমির নিকট বিদায় 
লইয়া যে কয় পংক্তি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা 
নিয়ে উদ্ধত করা গেল। 

বঙ্গভূমির প্রতি 
সোনাই, ১২৬৯ | 

“15 905518100 00০0 18161” 

13910, 

“রেখে! মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। 
সাঁধিতে মনের সাধ, 
ঘটে যদি পরমাদ,__ 

মধুহ্ীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে ! 
প্রবাসে দৈবের বশে 
জীবতারা যদি খসে 

এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাছে। 
জন্মিলে মরিতে হবে, 
অমর কে কোথা কবে, 

চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নাদে ? 
কিন্তু যদি রাখ মনে, 
নাহি মা, ভরি শমনে__ 

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমতহদে । 
সেই ধন্য নরকুলে, 
লোকে যাবে নাহি ভুলে, 

মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন | 
কিন কোন্ গুণ আছে, 
যাচিব যে তব কাছে, 

হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্ামা জন্মদে । 
তবে যদি দয়া কর, 
ভুল দৌষ, গুণ ধর, 

অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্থুবরদে ! 
ফুটি যেন স্থৃতি-জলে, 
মানসে, মা, যথা ফলে 

মধুময় তামরস--কি বস্ত, কি শরদে ।” 
ইউরোপে থাকিয়াও মধুহ্দনের মাতৃভূমি ও 

মাতৃতাার প্রতি অন্রাগের হ্রাস হয় নাই, 
দুবিভ্তীর্ণ সাগর-ব্যবহিত, বিজাতীয্নগণে পরিবৃত, 

_হুস্তর কার্ধ্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মাভৃ- 
তাষার অন্থশীলনে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। 
ইউরোপখণ্ডে তিনি চতুর্দীশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন 
করেন। তিনিই বঙ্গভামায় এই শ্রেণীর কবিতা- 
রচনার পথপ্রদর্শক | 

কবিবর বারিষ্টরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! 
উপযুক্ত সময়ে কলিকাতায় প্রত্যাগমন এবং 
কলিকাতার হাইকোর্টে বারিষ্টরের ব্যবসায় 
আর্ত করেন। চন্ত্রগ্রহের স্তায় ব্যবহারশাস্ত্রেরও 
একদিকে আলোক এবং অপরদিকে অন্ধকাঁর সঞ্চিত 
থাকে । দূর হইতে ব্যবহারশাস্ত্রের উদ্জল আলোক- 
দর্শনে মোহিত হইয়া ছুরাশামত্ত কবিগণ উহায় 
দিকে ধাবমান হয়েন এবং অবশেষে নিকটবস্তী 
হইয়া সকলেই প্রায় উহার অন্ধকারময় অংশ দর্শন 
করিয়া থাকেন | গেটে, শিলার, ডেন্হাম, স্কট, 
মূর, কুপার প্রভৃতি ইউরোপীয় কৰিগণ এই জটিল 
নিয়মের অধীন হইয়াছিলেন। আমাদিগের 
মাইকেল মধুসদন সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যভিচার 
লক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রতিভাবলে সাহিত্য- 
সংসার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, নিজীব বঙ্গভামাকে 
জীবন্ত করিয়াছিলেন, কিন্ক বারিষ্টরের অগ্রগণা 
হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, কতিপয় 
কারণ বশতঃ আমর! এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তাস্ত- 
মধ্যে তীছ!র জীবনের এই অধ্যায়ের বিশেষ 
বিবরণ দিতে বিরত হইলাম। স্থুলতঃ এইমাত্র 
বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবনের শেষভাগ 
অবধি বারি্টরের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিয়া 
অবসরক্রমে হেকরবধ নামক একখানি গদ্া-গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । পত্বী-বিয়োগ-যস্ত্রণা ভোগ 
করিয়। ৯৮৭৩ খুষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা 
প্রীয় দুইটার সময় আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে 
কবিবর মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত মানবলীলা সংবরণ 
করিয়াছেন । বিপুল পরিশ্রমে, অমোঘ অধ্যবসায়, 
প্রদীপ্ত প্রতিভাবলে বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে অক্ষয় 
কীর্তিত্তস্ত স্থাপন করিয়া শ্রীমধুন্ুদন বিশ্রামদিনে 
বিশ্রাম লাল করিয়াছেন। ইংলভীয় মহাকবি 
মিল্টনও বিশ্রামদিনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন 

মধুহদনের মুত্যুপলক্ষে প্রকৃত গ্ণগ্রাহী তেজন্বী 
লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে যে কয় পংক্তি লিখিয়াছিলেন, 
তাহা! পাঠ করিলে বঙ্গবাসিগণ বুবিতে পারিবেন ঘে, 
মধুহদনের নিকট বঙ্গভাঁষ। কি পরিমাণে খণী এবং 



বঙ্গকবিগণের মধ্যে তিনি কোন্ আসন পাইবার 
অধিকারী । সেই কয় পংক্তির অধিকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়৷ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম | * 

“আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা 
সংশয় করি না। এই ভূমগুলে বাঙ্গালীজাতির গৌরব 
হইবে | কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে 
-অকপটে বাঙ্গালী বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন 

করিতেছে । 
“যে দেশে এক জন স্ুকবি জন্মে, সে দেশের 

সৌভাগ্য । যে দেশে জুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে 
দেশের আরও সৌভাগ্য ! যশঃ মৃতের পুরস্কার 
জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা 
যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকাঁলে যশস্বী 

নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে 

যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশ্ুত্রষ্টের দেশীয়েরা তাহা- 
দিগকে অপমান করিয়া! প্রাণদণ্ড করিয়াছিল । 
কোপরনিকস, গেলিলীয়, দাস্তে প্রভৃতির দুঃখ কে 

না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রন্থৃতি মহাকবি 

বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে আজিও 

দাশরথি রায়ের একটু যশঃ আছে। যে দেশের 
শেষ্ঠ কবি যশম্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে 
দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দীড়াইয়াছে। মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝ! 
যায় যে, বাঙ্গালাদেশ উন্নতির পথে দাড়াইয়াছে । 

“বাঙ্গাল প্রাচীন দেশ। ধাহারা ভূতক্ববেত্তা- 
দিগের মুখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত কদ্দমে 
সম্প্রতি রচিত, তাহারা যেন না মনে করেন যে, 

কালি পরশ্ব হিমাচল-পদতলে সাগরোর্মি প্রহত 
হইত | সেরূপ অন্ুমান-শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের 
ন্তায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন 
দেশে, দুই সহম্র বৎসরমধ্যে কবি একা জয়দেব 
গোস্বামী | শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল--নিশ্চয়স্থল 
হইলেও শ্রীহ্র্য বাঙ্গালী নছেন। জয়দেব গোস্বামীর 
পর শ্রীমধুস্দন | 

প্যদি কোনও আধুনিক শ্ব্ধ্য-গর্ব্িত ইউরোপীয় 
আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার 
ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? 

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 
বঙ্কিমবাবু অন্থুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তাস্তমধ্যে 
তাহার লিখিত কয়টি পংক্তি উদ্ধত করিতে আমাকে 
অনুমতি দিয়াছেন ।__ প্রসন্ন | 

॥৩/০ 

আমর] বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যাদেব, 
দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব 
ও শ্রীমধুহ্দন। 

"্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুলুকভ, 
রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাঁধর, জগদীশ, বিষ্ভাপতি, চণ্ডি- 
দাস গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন 
রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতা- 
বস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্-প্রসবিনী । এই সকল নামের 
সঙ্গে মধুস্ছদন নামও বঙ্গদেশে ধন্ত হইল। কেবলই 
কি বঙ্গদেশে ? 

“আমাদের ভরসা! আছে। আমর! স্বয়ং নিগুপ 

হইলেও রত্ব-প্রসবিনীর সন্তান, সকলে সেই কথা 
মনে করিয়া জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন 
গ্রহণ করিতে যত্বকর। আমরা কিসে অপটু ?__ 
রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির 
উপায় নাই? বক্তস্ব্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে 
কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি 
বাহবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে? মন্তুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বুথায় হইতেছে ? 
দেশতেদে কাঁলভেদে কি উপায়াস্তর হইবে না? 

“ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন 
সোপান । বিগ্ভালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত 
উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার 
উন্নত হইবে । কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, স্ুপবন 
বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, 
তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুদন 1 

“বদেশ, বঙ্গকবির জন্য রোদন করিতেছে । 
বঙ্গকবিগণ মিলিয়! বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন 
করিতেছেন । কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে 
কাহার অধিকার ?” 

বর্তমান বঙ্গ-কবিকুল-চুড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু হেম- 
চক্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধুহদনের মৃত্যুপলক্ষে 
যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহ চিরকাল 
স্বগীয় কবির সমাধিস্তম্ভের বক্ষঃস্থ মণিময়-ফলক 
বলিয়া পরিগণিত হইবে । কল্পনার লীলাতরঙ্গময়ী 
সেই কবিতাটি আমর! নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষাস্ত 
থাকিতে পারিলাম না । কষ 
....-__ পপ শ্পশা্পাীট শি শা টাটা লতি পিসী পিসি ক শীত স্পা পাদ শাপলা পা শিপ লা পাপ জর 

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 

হেমধাবু অঙ্থগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাহার 
লিখিত কবিতাটি সন্নিবেশিত করিতে আমাকে 

অচ্ছমতি দিয়াছেন ।__ প্রসন্ন । 



স্বর্গারোহণ 

ঠা 

“খোল খোল দ্বার খোল ভ্রতগতি 
হিরগয় জ্যোতি: যার, 

বলিল। কৃতাস্ত ডাকি অন্ুচরে 
মুখেতে প্রীতির ভার; 

'সংবরি সংসার লীলা আপনার 
শ্রীমধুস্ছদন আসে, 

সম্ভাষি আদরে লও রে তাহারে 
বাণী-পুল্রগণ-পাশে 3 

কবি-কুঞ্জধাম পবিত্র কানন 
অমর-ভবনে যাহা, 

নিরজন স্থান সদা মধুময় 
দেখাও উহারে তাহা; 

যাও দ্রতগতি যাও যাও সবে 
নখে বংশীধ্বনি কর, 

কুস্থমে গীখিয়! স্থদর মালিক 
মন্তক-উপরে ধর 3 

ভুঙ্জি বু হুঃখ সংসার-কারাতে 
শ্রীমধু ছুঃখেতে আসে, 

ত্বরা করি যাও, যশোগীতি গাও, 
লও কবিকুঞ্জ-বাসে।' 

খুলিল ত্বরিতে উত্তর-তোরণ 
সঙ্গাত ঝঙ্কারে ধায়, 

দিগজনাগণ দেবদূত সঙ্গে 
রঙ্গে যশোগাত গায় ;- 

এসো এসো স্থুখে বাণী-বরপুক্র 
বঙ্গের উজ্জল মণি, 

স্বভাবের শিশু স্বধাতে পালিত 
কল্পনা-হীরার খনি 

বাশ্মীকি-হোমর সুমন্ধে দীক্ষিত 
মধুর জুতন্ত্রীধানী, 

অকাল কোকিল মরুতল-তরু 
অনীর দেশের বারি; 

এসো ভাগ্যবান কবিকুঞ্জ-ধামে 
চির-স্থখে কাল হর, 

৮০ 

চিরজীবী হয়ে চির-আকাক্ষ্ষিত 
জয়-মাল্য শিচুর পর 3 

বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে 
মণ্ডলী করিয়া আসি, 

দিগঙ্গনা দল কুক্ছমের দামে 
শীর্ষ সাজাইল হাসি। 

৩ 

সথীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে 
কলকগ ঝরে সুরে, 

কুদ্তম-বাসিত 
স্থগন্ধ বিতরে দূরে । 

ঘন কুভ্ধ্বনি, 
শ্তামার সুন্দর তাঁন, 

বেখু-বীণা-ক্রুত অস্ফুট কাকলী 
পুলকিত করে প্রীণ; 

ভুলে মত্ত্য-শোক মধুষত্ত কবি 
মধুসে আস্বাদ পায়) 

অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি 
কবি-কুঞ্জপানে চাঁয়। 

চাঁলি পাশে বাম কলক্-স্বরে 
মধুর কীর্তন করে, 

আকাশে পবন ্রাণে স্ুবালিত 
মধুর সঙ্গীত ঝরে ) 

যবে উত্তরিলা কবিকুঞ্জধামে 
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি £__ 

কিবি ধন্ত তুমি শ্রীমধুস্যদন' 
ধ্বনিল কানন তরি । 

স্থমন্ন মলয় 

ভ্রমর-বঙ্কার 

6 

কবিকুঞ্জ সেই 
সুমিষ্ট সকলি তায়, 

স্বভাবের গুণে সকলি নুন্দর 
ক্ষণে দূপভেদ পায় ;₹_ 

এই ইন্দ্রধচ্ তন্থ মনোহর 
গগন উজ্জ্বল করে, 

ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই 
বিজলী সুহান্ত ধরে; 

সতত ম্ন্দর শরতের শশী 

সুনীল অন্বরে ভাসে, 
সতত স্কুন্দর কুন্থমের রাশি 

তরু-কোলে কোলে হাসে; 

সদা মধুময় 



স্বভাবের গুণে সরসীর নীর 
ক্ষীর সম শৌভ। পায়, 

নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি 
প্রবাহ ঢালিয়া যায়; 

মধুময় যত নিখিল জগতে 
সকলি সেখানে ফলে, 

অতাঁপ অনল অশোক বাসনা 
গিরি গরু বায়ু জলে । 

৫ 

লীল! সাঙ্গ করি হ'লে অবসর 
অহে বঙ্গ-কুলরবি ! 

যত দিন ভবে থাকিব বাচিয়া 
ভাবিৰ তোমার ছবি 

আকর্ণ-পুরিত সেই নেত্রদ্য় 
স্বহৃত্রঞ্জন ভাগ, 

মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার 

সরল কোমল প্রাণ; 

আনন্গলহরী ভাষার নির্বরি 
শোভিত আশার ফুলে, 

উতৎ্সাহ-ভাঁসিত বদনমণ্ডল 
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে ; 

বীর অবয়ব বীরভাষা-প্রিয় 

গউড়-সম্ততি সার, 
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু 

কামিনী-কণ্ঠের হার, 
সাহিত্য-কুদ্ছমে প্রমত্ত মধুপ 

বঙ্গের উজ্জ্বল রবি, 
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার 

শ্রীমধুস্দন কবি ! 

৬ 

গেল চলি মধু কীদায়ে অকালে 
পাইয়া বহুল ক্রেশ, 

ক্ষিপ্ত-গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া 
জলিয়া হইল! শেষ; 

ছিলে উদাসীন গেলে উদাসীন 
জয়মাল্য শিরে পরি, 

অনাথ-ছুটিরে কাঁর কাছে বল 
গেলে সমর্পণ করি ? 

ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে 
গউড়বাসীরা সবে 

%/০ 

অনাথ-পাঁলক তোঁমার বালক 
অস্কেতে তুলিয়া লবে ; 

হবে কি সে দিন এ গউড়-মাঝে 
পৃরিবে তোমার আশা, 

বুবিবে কি ধন দিয়াছ ভাগারে 
উজ্জ্বল করিয়া ভাঁষা ! 

হায়, মা, ভারতি, চিরদিন তোর 
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ? 

যে জন সেবিবে ও পদধুগল, 
সেই সে দরিদ্র হবে!” 

মধুন্ছদনের মৃত্যু-সংবাদে স্থকবি শ্রীযুক্ত বাবু 
নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের হৃদয়ের ভাব গৈরিক- 
নিঃআাবের স্টায় নিয়লিখিত কবিতায় ম্বতঃ উচ্ছ্বসিত 
হইয়াছিল | * 

“হা অদৃষ্ট !_-কবিবর ! 

মধুস্দনের, হায় ! 

দিয়াছিল যেই রত্ব 

রাজ্য বিনিময়ে আহা, 

কিংবা কণ্টকিত হায় ! 

সে বিধি পাঁষাণমনে 

এই কি তোমার 
ছিল হে কপালে? 

( শুনে বুক ফেটে যায়, ) 
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে ? 

২ 
ভারতী তোমায় 

অপািব ধন 3 
কেহ নাহি পায় তাহা, 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ! 
৩ 

যে বিধি করিল 
গোলাপ কমল; 

দহিতে সুকবিগণে 
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল। , 

৪ 

বহু ঘুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্বাণ 
এই হুতাশন ; 

প্রাণপত্বী-করে ধরি নরলীলা পরিহরি 
পশিলে, মধুহ্ুদন, অমর জীবন । 

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নবীন বাবু 
অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তাস্তমধ্যে তাহার লিখিত হাদয়- 

গ্রাহী কবিতাটি সম্গিবেশিত্ত করিতে আমাকে অন্ত্রমতি 
দিয়াছেন ।-__ প্রসন্্ ৷ ৰ 



কতন্ন মা বঙ্গভূমি ! এত দিন তব 
কবিত্ব-কানন, 

যেই পিকবর-কল উছলে যমুনাজল 
উছলিত ব্রজে শ্টাম-বাশরী যেমন )-- 

৬ 

সে মধু-সথারে আজি পাষাণ-পরাণে 
(কি বলিব হায়!) 

অযত্বে মা অনাদরে বঙ্গ-কবি-কুলেশ্বরে 
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায় ! 

৭ 

মধুর কোকিল-কণে__অমৃত-লহরী-__ 
কে আর এখন, 

দেশদেশাস্তরে থাকি কে "শ্যামা জন্মদে' ডাকি 
নূতন নৃতন তানে মোহিবে শ্রবণ ? 

ঢ 

তোমার মানসখনি করিয়া বিদ্গার, 
কাল ছুরাঁচার, 

হরিল যে রত্বহায়! কত দিনে পুনরায় 
ফলিবৰে এমন রত্ব! ফলিবে কি আর? 

৪১ 

শৃহ্য হ'ল আজি বঙ্গকবি-সিংহাসন ! 
মুদিল নয়ন 

বঙ্গের অনন্ত-কবি কল্পনা-সরোজরবি 
বঙ্গের কবিতামধু হরিল শমন। 

০০০ 

৯০ 

বঙ্গের কবিতে ! আজি অনাথা হইলে 
মধুর বিনে, 

ম্াজন্ম শৃঙ্খলতরে দীন] ক্ষীণা কলেবরে 
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস-বদনে ১ 

৯৯ 

কল্পনার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল 
কাটিয়া যে জনে, 

মধুর অমিক্রাক্ষরে তুলিয়া স্বরগোপ'রে 
দেখাইল তিলোল্তম। 'মুকুতা যৌবনে,' 

১২ 

রত্বসৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে 
তোমারে, 

১ 

মৈথিলী অশোৌকবনে প্রমীল। সঞ্জিত রে 
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীয় অহস্কারে, 

৯৩) 

দেখাইল ;--বেড়াইল কল্পনার বক্ষে 
লইয়া তোমারে, 

্বর-মর্ত্য-ধরাতলে প্রচণ্ড জলধিতলে 
শুনাইল মেঘনাদ গভীর বঙ্কারে ; 

১৪ 

ব্রজাঙ্গন।, বীরাঙ্গনা নয়নের জলে-_ 

প্রেমবিগলিত ; 
সাজায়ে ম্ুন্দর ভালা গাধিয়া নৃতন মালা 

আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত ; 

৯৬ 

পুণ্যথণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে 
সেই দিন, হায়! 

গাথিয়া কল্পনা-করে পরাহইল শ্রদ্ধাভরে 
রত্বমর 'চতুর্দশ' লহরী গলায়। 

৯৭ 

কুষ্ণকুমারীর ছুঃখে কাদাইয়া, হায়! 
বঙ্গবাসিগণ, 

বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে মোহিত দর্শকগণে 
পল্মাবতী শশ্মিষ্ঠীরে করিয়া স্জন + 

৯৮ 

বঙ্গতাষা ম্থললিত কুম্মম-কাননে 
কত লীলা করি, 

কাদাইয়া গৌঁড়জন সে কৰি মধুস্থদন 
চলিল--বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি। 

৯৪ 

যাও তবে, কবিবর ! কীন্তিরথে চড়ি 
বঙ্গ আধারিয়া 

যথায় বাল্সমীকি, ব্যাস, কৃত্তিবাস, কালিদাস 
রচিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া 

০ 

ঘে অনস্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া 
কবিতা-ভাগ্ডারে ; 

অনন্ত কালের তরে গৌড় যন-যধুকরে 
পান করি, করিবেক যশস্ী তোমারে 1” 



মধুহদনের কাব্যসমূছের দোঁষ-গুণ-সম্বন্ধে হেম- 
বাবু মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, 
ভাছা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও 
এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্তমধ্যে আমরা সে সম্বন্ধে কোঁনও 
মত প্রকাশ করিব না। প্রস্তাবাস্তরে সবিস্তারে 
সে বিষয়ের আলোচন! করিবার বাসন! রহিল। 

এক্ষণে কবিবরের চরিত্র । ইহা সম্বন্ধে আমর! 
হা-না-আচ্ছা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছুই এক 
কথায় স্বমত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি; তাহা 
করিলে, সেই পরলোকগত মহাত্মার প্রতি ঘোর 
অত্যাচার করা হয়। কেবল কার্ধ্য দেখিয়া লোকের 
চরিত্রের দোষ-গুণ নির্ণয় করা যায় না। একই 
কার্ধা অবস্থাতেদে দোষের বা গুণের হুইয়া থাকে । 
অবস্থা-বিবেচনায় কর্তব্যপরায়ণ পুক্রহত্তা ব্রটস্কে 
দেবতার ্ঠায় তক্তি করিতে হয়, আবার অবস্থা- 
বিবেচনায় প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের পত্ীবিসর্নকে 
কাপুরুষের কার্ধা বলিয়া ঘ্বণ! করিতে হয়। ফলতঃ, 
অমুক বাক্তি কোন্ অবস্থায় কি কার্য করিয়াছেন, 
না জানিতে পারিলে তাহার চরিত্রের দোৌষ-গুণ 
স্থির করা যায় না। তবে মাইকেল সম্বন্ধে আমরা 
এ নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে দিব কেন? তিনি 
কোন্ অবস্থায় পতিত হইয়া কোন্ কার্য করিয়া- 
ছিলেন, তাহার বিচার না করিয়া, তাহার চরিত্র 
সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিয়া, তাহার প্রতি ঘোর 
অত্যাচার করি কেন? যখন এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত- 
মধ্যে সেরূপ বিচার করিবার স্থান নাই দেখিতেছি, 
তখন তাহার চরিত্রের দোব-গুণ-নির্দেশে উদাসীন 
থাকাই উচিত। অতএব এ স্থলে আমরা সে বিষয়ে 
উদ্দাসীন থাকিলাম। তবে সমাজ-দর্গণ নামক 
সংবাদপত্রের সম্পাদক মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে যে 
ছুই চারিটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের 
অনুমোদিত হউক বা না হউক, তাহার সারাংশ 
নিষ্মে উদ্ধত করিয়া আমরা আপাততঃ পাঠকবর্গের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। 

পঅগ্মির কণা শরীরে পতিত হইবামাজ্রই 
চমকিয়! উঠিতে হয়। যদি পরী অগ্নি প্রবলবেগে 

হৃদয়দেশে প্রবেশ করে মনে করা যায়, তবে নিশ্চয় 
বুঝিতে হইবে যে, মানুষ কখনই স্থির হইয়া থাকিতে 
পারে না; সে একবার গঙ্গায়, একবার যমুনায়, 
একবার মহাসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত হইতে যায়, 
তথাপি তাহার হদয়ানল নির্বাপিত হইতে পারে 
না। এ্রশিক অনল হৃদয়াদেশে আবিভূততি হইলেও 

৬০ 

মানুষের কখন কখন এই দশা ঘটিয়া থাকে । 
আমাদের মাইকেল মধুস্থদন দত্তেরও এই দশা 
ঘটিয়াছিল। তিনি জীবনের মধ্যে এক দিনও 
স্থিরতাবে থাকিতে পারেন নাই। আজি হিন্দু, 
কালি ক্রিশ্চিয়ান ; আজি ইংলগ্ডে, কালি ফ্রান্গে) 
আজি ধনবান্, কালি নির্ধন, এইরূপ হইয়া! তিনি 
সংসারে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইয়। গিয়াছেন। 

"মাইকেল যথেচ্ছাচার ছিলেন, তিনি কখনও 
কাহারও কথা শুনিতেন না, কাহারও পরামর্শ গ্রান্থ 
করিতেন না, যাহাতে স্ুখবোধ হইত, সর্বজন- 

বিনিন্দিত হইলেও তাহা! সর্ধ-সমক্ষে অবলম্বন 
করিতেন । কিন্তু তাহার একটি মহান্ গুণ দেখিতে 
পাওয়া ধায়। মাইকেল অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। 
ইংরেজী ভাষায় তাহার অসামান্য অধিকার থাকিলে 
তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অন্গুকুলতা প্রদর্শন করিতেন । 

তিনি কবিগণের বা গুণিগুণের অবমানন! 
করিতেন না। ** অসাধারণ উন্নতমনা ম!ইকেল 
মধুস্দন দত্ত আপনার চতুর্দশপদ্রী কবিতায় আপনার 
অলোকসামান্ঠ মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার অন্থগতেরা ত্বাহাকে ভারতের অপেক্ষা 

মহান্ বলিতেন, * * অথচ তিনি আপন চতুদ্দশপদী 
কবিতায় ভাঁরত ও বিদ্যাসাগর গ্রভৃতি গুণীদিগকে 
অন্তরের সহিত স্তব-স্ততি করিয়া গিয়াছেন। % * 
পুরুষের হৃদয় তো এইরূপ হওয়াই উচিত বটে, 
চারিদিকে যখঃসৌরভ নিঃসারিত হইতেছে অথচ 
অভিমান নাই, কেবল গোলাপ. ফুলের মত আপনার 
মনে আপনি হাসিতেছে। | 

“মাইকেল অসাধারণ মুক্তহত্ত ছিলেন। তিনি 
কখন কখন স্পষ্টই বলিতেন যে, ৪০,০০০ চস্লিশ 
হাজার টাকা বৎসর না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে 
চলিতে পারে? আমরা ভাবিয়া! দেখিয়াছি, 
মাইকেলের অনেকটা ধরণ গোল্ডশ্মিথের সহিত 
এক হয় । গোল্ডশ্মিথ কখনই শাস্তিভোগ করিতে 
পারেন নাই। আমোদপ্রিয়তাবিষয়ে মাইকেল 
তাহার অপেক্ষাও অতিরিক্ত বলিয়! বোধ হয়। 
গোল্ডস্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্বস্ব দান 
করিতেন, আমাদের মাইকেলও এইরূপ ছিলেন । 
ঘরে খাবার নেই, স্ত্রীপরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বা- 
হিত হওয়াই ক্লেশকর, অথচ মাইকেলের দানশক্তি 
কমে না। 

ফলতঃ 'হেসে খেল্লে নাও রে যাছু মনের ম্থখে, 
এই যে একটি কথা আছে, মাইকেল তাহার 

গা ৯: 



১ 

মার্ঘকড়া করিতে চাহিতেন। * * আমরা এ স্থলে 

ইছাও বলি যে, মাইকেল গোন্ডস্বিথের অপেক্ষ 
উন্নতমনা ছিলেন। যে জন্মন্ তাহার এত 

উপকার করিতেন, গোন্ডক্ষিথ তাহারই ঈর্ধা ও 

নিন্া না করিয়া! থাকিতে পারিতেন না| আমাদের 

মাইকেল বিঘ্ভামাগর মহাশয়ের নিকট উপরৃত 

ইইয়। চিরকাল তাহার আন্ধ্গতা স্বীকার করিয় 

গিয়াছেন। 
এ $ঈ % 

আমাদের মাইকেল কবিত্বের সহিত বিচার- 

শভতির সংক্রম করিতে পারেন নাই, করিলে তিনি 

অনাধারণ ববি হইতেন, সলেহ নাই।” * * 

«বিচারধ্তির হীনতাবশতঃ মাইকেলের ববি 

শড়ি স্পর্ণতা লাভ করিতে গারে নাই। এমন 

কি, উক্থা তাহার কবিত্বের অর্দেক হানি 

করিয়াছে। 
এ ৬ ঠ এ 

«বিচারশক্তির হীনভাবশতঃ মাইকেল যে সকল 

অনঠায় কর্ম করিয়া গিয়াছেন। আমারদিগকে গরি- 

ত্যাগ করিয় ীহার পরধর্ম অবলম্বন করাকে তৎ- 

যুয়ের মধ্যে সর্প্রধান অপকর্দ বলিতে গারা 

যায়। ত্রিশচিয়ান ধর্দেও মাইকেলের কণামাত্র 

বিশবীস ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে কথ] এই 

যে, তাহার হায়ের বেগ এইরূপ ছিল যে, স্বধ্ে 

সবি হয়! থাকা তাহার মত লোফের একেবারেই 

অগাধ্য ছিল। আমর! এ কথ! কখনই বিশ্বাস করি 

না যে, মাইকেল বাঙ্গালিত্বের একবারেই বিরোধী 
ছিলেন। যদি থাকিতেন, তবে বাঙ্গালা ভাষার 

গ্রতি তাহার এতার আগ্রহ কখনও দেখিতে 
পাওয়া যাইত ন]। 

্াহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, আমর 
মাইকেলের অশৌচগ্রহণ করিতে পারিলায না, 
কারণ ও্প করিলে তংক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও নমাজ- 

যত হইতে হইবে। * *হা মাইকেল! তোমার 
অস্ত্যে্টর সময় তোমার নিকটে গিয়া তোমার 

আঘীয়গণ রোদন করিতে পারিল না। তুমি 
পরের মত বিদেশী ও মেচ্ছগণের হস্তে মন্তক গ্রদান 
করিয়া গ্রাণত্যাগ করিয়াছ। তুমি কবরে গমন 
বরিবার সময় বিজাতীয়েরা তোয়ার মঙ্গে নঙ্গে 

গমন করিয়াছিল, আমরা! মজল-নয়নে দূর হইতেই 
কিয়ংকাল নিরীক্ষণ করিয়া! গ্রত্যাগমন করিয়া" 
ছিলাম; নিকটে যাইতে ইচ্ছ! করিলেও যাইতে 
পারিলাম না। হিনুধর্মেন পারে গমন করিয়া 
তুমি যেন মমুদ্রপারবর্তী জনের স্তায় বু দূরবর্তী 
হইয়া গড়িলে | যাহা হউক, আমরা তোমার 
নিমিত্ত গোপনে রোদন করিব, বর্গীভাষা তোমাকে 

বহুদিন স্বরণ করিয়া রাখিষেন। তোয়ার অস্থি 
কবরে শাস্তিলাত করুক | তুমি জীবনে নানা 

কনেশের অধীন হইয়াছিল, আমরা ভোমার নিষিত্ 
অন্তরের সহিত অন্নতাগ বরি।” 



সঞ্ুত্হালেন্র কল্বিক্র 
শ্রীযুত হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক লিখিত 

বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই, ইহাতে একাধিকবার প্রতিভা-পুনঃ- 
প্রদীপ্ত হইয়াছে । মুরোপের 0:5091538106এর 

কথায় বঙ্কিমচন্ত্র বলিয়াছেন £-_ 
“আমাদিগেরও এক বার সেই দিন হইয়াছিল । 

অকম্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্তচন্দ্রোদয় ; তার পর রূপ- 
সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্মতত্ববিৎ পর্ডিত। 
এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; 
ঘৃতিতে রঘুনন্দন এবং ততৎ্পরগামিগণ। আবার 

বাঙ্গালা কাব্যের জলোম্ড্াস। বিষ্যাপতি, চণ্ীদাস 
চৈতন্তের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্তের 
পরবন্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা 
অপরিমেয় তেজস্থিনী, জগতে অতুলনীয় ।” 

ইহার পরবস্তী প্রতিতা-পুনঃ-প্রদীপ্তি ইংরেজী 
শিক্ষার ফলে। ধীহার! সেই প্রদীপ্তির প্রতীক, 
বঙ্কিমচন্দ্র তীছাদিগের অন্ততম--অনেকের গুরু- 
স্বানীয়। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্লীরুষ্ণের 
তিরোভাবের পর যেমন গাপ্তীবী আর গাণ্ডীব 
উদ্কোলিত করিতে পারেন নাই, তেমনই 'বজদর্শনের' 
তিরোভাবের পর বঙ্কিম-মগ্ুলের বহু প্রসিদ্ধ 
লেখকের রচনায় আর 'বঙ্গদর্শনের' সময়ের সেই 
উঁজ্জল্য লক্ষিত হয় নাই--ভাষা আর সে তাস্বতী 
কিরণমালা বিকীর্ণ করিতে পারে নাই, ভাবের আর 
সে মৌলিকতা ছিল ন!। ধাহারা এই প্রদীপ্তিকালে 
বাঙ্গালীর স্মরণীয় ও বরণীয়, তীহাদিগের মধ্যে মধু 
প্ধীর মধুধ্বনি”-_সেই মধুহুদন দত্তের স্থান কত উচ্চে, 
তাহা তাহার মৃত্যুতে বন্কিমচন্ত্রের লিখিত “বজদর্শনে' 
গ্রকাশিত প্রবন্ধ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। 
বিখ্যাত কবি হোমারের সম্বন্ধে লিখিত আছে £-- 
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ছোমারের মৃত্যুর পর তাহার লীলাস্থল বলিয়া 
সাতটি সমৃদ্ধ নগর আত্মপরিচয় দিতে চাহিয়াছে__ 

গা 

আর জীবদ্দশায় হোঁমার সেই সব নগয়ের পথে 
পথেই ভিক্ষা করিয়াছেন। 

হোমারের যেমন, সেক্সপীয়রেরও তেমনই-_যশ 
মৃত্যুর বহুকাল পরে লাভ হইয়াছিল। আমাদিগের 
সৌভাগ্য-মধুস্দনে লে নিয়মের ব্যতিক্রম 
পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। সত্য বটে, মধুদন 
দারিদ্রয-ছুঃখের পরিবেষ্টনে প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন--তাহার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার যে সব ধনী 
তাহার বন্ধুত্বগৌরব ঘোষণা করিবার জস্ঠ ব্যাকুলতা 
প্রকাশ করিয়াছেন-তীহারা দাতব্য চিকিৎসালযে 
মৃত্যুশয্যায় শায়িত মধুন্দনের সাহায্যার্থ অগ্রসর 
হয়েন নাই-শ্তনেন নাই মধুস্দন শেষশয্যায় 
সেক্সপীয়রের রচনা হইতে আবৃত্তি করিয়াছিলেন-_ 
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“নিবে যা” রে ক্ষীণ দীপ! 
চলচ্ছায়। মানব-জীবন, ক্ষুদ্র অভিনেতা! নর, 
ক্ষুদ্র আমুদ্ধাল ধরি দত্তে-_গর্ভজে--ছুঃখে, 
কাদে নিজ রঙ্গতৃমে, তার পর নাহি থাকে 
কোন সাড়া ! তাহার কাহিনী নির্ববোধের মুখর 
কথা, অর্থহীন প্রলাপ-বচন, ভাবহীন 
রসনা-টস্কারে পূর্ণ শুধু 1” 

কিন্তু ধাহারা জাতির তাবকেজে অধিষ্টিত-_ 
ধীহারা জাতির ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত. করেন--আর 
যিনি ভারতবাসীকে প্বন্দে মাতরম্” মন্ত্র দিয়া 
চিরধন্্য করিয়াছেন, তাছাদিগের নিকট মধুহদনের 
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প্রতিভা উপযুক্ত প্রশংসা লাত করিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র 
মধুহদনের মৃত্যুতে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন £ 

“আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা 
সন্দেহ করি না__এই ভূমগ্ুলে বাঙ্গালী জাতির 
গৌরব হইবে, কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে 
শিখিয়াছে। অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির 
অন্ধ রোদন করিতেছে । 

“যে দেশে একজন স্বকবি জন্মে, সে দেশের 
সৌভাগ্য । যে দেশে স্বকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে 
দেশের আরও সৌভাগ্য । যশঃ মৃতের পুরস্কার__ 
জীবিতের যথাযোগা যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা 
যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে খশস্বী 
নহছেন। যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে 
যশস্বী। সক্রেটিস এবং যীশুথুষ্টের দেশীয়ের] 
তাহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল । 
কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দাস্তে প্রভৃতির ছুঃখ কে 
ন!জানে? আর হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি 
বলিয়া খ্যাত হুইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও 

দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ 
কবি যশম্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ 
প্রক্কত উন্নতির পথে দাড়াইয়াছে। মাইকেল মধুস্দন 
দত্ব যে যশম্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় 
যে, বাঙ্গাল! দেশ উন্নতির পথে দাড়াইয়াছে। 

“বাজালা প্রাচীন দেশ। এই প্রাচীন দেশে, 
ছুই সহন্্ বৎসর মধ্যে কৰি একা জয়দেব গোস্বামী । 
্ীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল--নিশ্চয়স্থল হইলেও 
শ্রহর্য বাঙ্গালী নছেন। জয়দেব গোস্বামীর পর 
শ্রীমধুস্দন | ূ 

“যদি কোন আধুনিক পশ্ব্ধ্-গব্বিত মুরোগীয় 
আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার 
তরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে 
আমর] বলিব, ধন্োপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব ; 
দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ ; কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব 
ও শ্রীমধুহ্দন | ন্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। 
কুঘ্নুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, 
বিদ্বাপতি, চঙ্ডদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, 
ভারতচন্ত্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম 
করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ব- 

প্রসবিনী | এই সকল নামের সঙ্গে মধুহ্দন নামও 
বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে ? 

“আমাদের ভরসা আছে, আমরা স্বয়ং নিগুণ 
হইলেও, রত্বপ্রসবিনীর সন্তান। সকলেই সেই কথা 

মনে করিয়া, অগতীতলে আঁপনাঁর যোগ্য আসন 

গ্রহণ কিতে যত্ব কর। আমরা কিসে অপটু ? রণে? 
রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় 
নাই? রক্তক্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি 
স্থখের পাবে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি 
বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে 

হইবে? মন্যোর জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? 

দেশভেদে, কালভেদে কি উপা'য়ান্তর হইবে না? 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন 

সোপান । বিষ্ভালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত 
উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত 
হইবে । কাল প্রসন্ন__ঘুরোপ সহায়__ন্ুপবন বহি- 
তেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাওঁ_ 

তাহাঁতে নাম লেখ “ভ্রীমধুক্দন' | 
মধুস্থদনের কাব্যের ও প্রতিতার সমালোচনা 

স্বল্নপরিসরে করিবার চেষ্টা করা যায় না। সে চেষ্টা 
আমরা করিব না। আমর তীহার উদ্দেশে কেবল 
'আমাদিগের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব। তাহার 

কবিতার কথাই স্মরণ করিব। 
তিনি তিক্টর হিউগোর উদ্দেশে যাহা লিখিয়া- 

ছিলেন, আজ তাহার কৃত কাধ্যের গৌরবে 

গৌরবান্বিত তাহার ম্বদেশীয়রা তাহার উদ্দেশে 
তাহাই বলিতেছে £_ 

“অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে, 
তব্ জন্মদেশ-বনে, কহিচ্ছ তোমারে ; 
প্রস্তরের স্ত্ত যবে গলি মাটি হ'বে__ 
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে ।” 

যখন বাঙ্গালা ভাষা নানা কারণে বর্তমান 
কালোপযোগী পুষ্টি ও শক্তিলাত করে নাই ; আজ 
যে ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুষ্ঠিত, দ্বিধায় 
বিচলিত, আবেগে উদ্বেলিত, রোষে বিক্ষুব্ধ, ঘ্বণায় 
সঞ্কুচিত, গর্বে স্ফীত, আশায় সমুজ্দজল__সেই তাষা 
যখন কেবল তাহার তরুণ সমৃদ্ধি অর্জীন করিতেছে, 
তখন মধুস্দনের আবির্ভাব। তাহার সাধনালন্ধ 
ক্ষমতায় দীর্ঘ রাত্রি ক্ষণকালমধ্যে শেষ হইয়! যায় 
এবং অমান্ধকারমসীমলিন আকাশ উধার অরুণরাগ- 
রঞ্জিত হইয়া নবদিবালোকবিকাশন্চনা! করে। 
তগীরথের সাধনা যেমন এই পুণ্যতৃমির অধিবাসী- 
দিগের উদ্ধারসাধনের কার্ষ্যে প্রযুক্ত হহয়াছে-_ 
তাহার সাধনার ফল তিনি তেমনই তাহার দেশ- 
বাসীকে দিয়! গিয়াছেন-_-সে জন্ত তাহাকে £-- 
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“যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাওীরে, 

রাখে যথা শ্থধামৃতে চন্ত্রের মণ্ডলে।” 

মধুস্ছদনের নিকট বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-স্বীকার 
বন কবি ও বহু কোবিদ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
নত্যুতে কবিবর হেমচন্ত্র লিখিয়াছিলেন ১ 

"সাহিত্য-কুন্ুমে প্রমস্ত মধূপ 
বঙ্গের উজ্জল রবি ; 

তোমার আভাবে (দেশ অন্ধকার 

শ্রীমধুস্দদন কবি ।” 

আর নবীনচন্ত্র সেই শোকে সাম্বনার সন্ধান 
করিয়া লিখিয়াছিলেন £- 

“যাও তবে কবিবর ! কীন্তিবথে চড়ি 
বক্ষ আধারিয়া : 

যেথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কীন্তিবাস, কালিদাস 
রচিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া 1” 

“যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া 
কবিতা-ভাপগ্ারে ) 

অনন্ত কালের তরে গৌড়মন-মধুকরে 
পান করি করিবেক যশস্বী তোমারে |” 

আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যিনি যোগ্াতম 
পাত্র সেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মধুনুদনের 
মৃত্যুতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমর! পূর্বে 
উদ্ধৃত করিয়াছি। 

ভিত্নর হিউগো! বলিয়াছিলেন-_-লেখনীর শক্তি 
তরবারের শক্তি অপেক্ষা অধিক । আর বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখিয়াছিলেন ৫__ 

প্রক্তশ্োতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি 
স্থখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকাল কি বাহ্্- 
বলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? 
মন্ষয্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশ- 
ভেদে কি উপায়াস্তর হইবে ন|? ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান । বিগ্ভালোচনার 
কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই 
পথে আবার চল--আবার উন্নত হইবে ।” 

মধুসুদনের কবিতার- তাহার সাহিত্যিক প্রতি- 
ভার উদ্ভব কোথায়? তাহা জাতীয়তাঁর উৎস 
হইতে উদগত হইয়াছিল । 

যখন জ্ঞানাম্বেবণের অভিপ্রায়ে তিনি মুরোপ- 
যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতৃপদে অর্থ্য- 

গ্রদান করিবার জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতেই 

মাতার শেভময় অঙ্ক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। 
সে দিনও তীহাঁর প্রথম ও শেষ চিন্তা__মা_ 
যে চিন্ময়ী জননীকে আমর! মুন্ময়ীৰপে দেখিয়া 
মা বলিয়া ডাকি-ডাকিয়া শোকে শান্তি ও দুংখে 
স্থথ পাই-_-সেই মা। সেই মা-বঙ্কিমচন্ত্র ধাহার 
মৃত্তি অপলকনেত্রে দেখিয়া ধ্যান-মগ্র হইয়া বন্দে 
মাতরম্” মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন £-- 

“নুজলাং জুফলাং মলয়জ-শীতলাং 
শম্ত-স্তামলাং মাতরম্।” 

ধাহার রজনী শুভ্রজ্যোত্লাপুলকিত, যিনি ফুল্ল- 
কুস্ুমিতক্রমদলশোতিনী, যিনি স্হাসিনী ও সুমধুর 
তাঁষিণী-_-যিনি বরদা, যিনি সন্তানের বাহুতে শক্তি 
ও অন্তরে ভক্তি-_সেই মা । দেশত্য'গকালে তীহার 
মনে হইয়াছিল-_হয়ত দৈববশে প্রবাসে জীবতা রা 
দেহাকাঁশ হইতে খসিয়া পড়িবে । কিন্ক তাঁছাঁতে 
হুঃখ কি-_যদি মা মনে রাখেন 

“কিস্ত যদি রাখ মনে 
নাহি, মা, ডরি শমনে-_- 

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্ুদে । 
সেই ধন্য নরকুলে,_ 
লোকে যারে নাহি ভূলে__ 

মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন |” 

কিন্ত সে ত সাধনা-সাপেক্ষ | সে সাধনার সিদ্ধি 
জননীর কৃপা-সাপেক্ষ-_ 

"_ কোন্ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা আমি, কহ গো গ্তামা জন্মদে |” 

কিন্ত মা যেন্সেহময়ী। তাই আশা-_ 

“তবে যদি দয়! কর, 

ভূল দোষ, গুণ ধর, 
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্ববরদে ! 

ফুটি যেন স্থৃতিজলে 
মানলে, মা, যথা ফলে 

মধুময় তামরস-__কি বসন্তে কি শরদে ।” 
ম তীহার এই সাধক সন্তানকে অমর-বরই 

দিয়াছিলেন--যত দিন সভ্যতার আলোক প্রলয়ের 
ফুৎকারে নির্বাপিত না হইবে, তত দিন মধুস্দনের 
যশ সমূজ্জবল থাকিবে। 

“হিন্দু পেটি,য়ট' যথার্থ ই বলিয়াছিলেন--মধুস্থদন 
কেবল কবি নহেন--তিনি অক্ক্সিম দেশ-সেবকও 
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বটেন| তাই মধুযানের বব্তা জাতীয়তা 
তাবে পরি 

যুহদন তাহার মামি টং কবিতাটি 
বলা করিয়া গিয়াছিলেন।_ 

পাঢ়াও পথিকবর, জনন যদি তৰ 
বন্ধে) তি ্ষণকাল। এ'মাধ্িজে 
| জনশীর কোনে শিষ্ত নতয়ে যেমতি 
বিরাম) মীর পদে মহানিটাুত 
ন্ববুনোদব বি শ্রমধহ্ন| 
যশোরে সাগরড়ী কবতাক্ষ-তীরে 
ভূমি) জনতা নন মহামতি 
াজনারায়ণ নায়ে-জননী জান্বী 

একজাহবী-তনয়ের বী্িকৌয়ীতে মাতার 
মৃছ্ছদ। আর বাঙ্গালার এই জাইনী-নয়ে 
কীঘিতে বাজানা আজ জ্যোতি 

২৯শে জুন মনের ভিরোতাবো দিন। 
যে দিন আমাদের আকাখে মেঘমালা-রতি 
বাঙ্ানার সতী গন্ের তারাতাবে বিষাদ-মলিনা- 

ধায় বাতা বাসধাদীর শীর্ঘামবিকাধ। এই 
দিনে বাজী বাষজামীকে বলিকো-দি বমেশে 
তোমার জয়! থাকে, ছে দুম মুদ্নো 
অঙ্ কীতির উদ্যাধিকারী। ঘেবাস্গানী মা 
কধি মাতৃতূমির-ামা জারা আন 
মহানি্রায ম-আছ তীহার বথা শরণ বমি 
ধ্ঘ[ও-তাহার গ্রতিতার উদ তি নিবো 
করিয়া বরণ বাহার এান্তিক মাধনার 
কধা| মানে বর-ভিনি মাতৃভাষার দেবার পর 
তাগী হইয়া মাল নাত করিমাছিজেন-_যে মগ 
ললাত করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গানীকে বিলাই 
দয়া বিশ্বজিৎ ঘড় করিয়া গিয়াছন। 

আজ আমরা তাহার টানে বলি; 
তোমার 

"ধরার প্রাণ হউক মতন 
মর দণযের হাহা: 

পভ লত। গুরো) মণ মাল 
দীবনে খুঁজান যা” 



মেঘনাদবধশকাব্য 
কস্স্প্ম)০,০০, ৪৫০ রি 

ওল লগ 

সম্মখ-সমরে পড়ি, বীর-চ্ড়ামণি 
বীরবাছ, চলি যবে গেলা যমপুরে 
অকালে, কহ, হে দেবি, অমুততাষিণি ! 
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, 
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা 
ইন্্রজিৎ মেঘনাদে--অজেয় জগতে--_ 
উর্দিলা-বিলাসী নাশি, ইন্্রে নিঃশঙ্কিল৷ ? 
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি 
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতূজে 
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিল! আসিয়া, 
বাল্মীকির রসনায় ( পদ্মাসনে যেন ) 
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে, 
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, 
তেমতি দ,:সরে, আসি, দয়া কর, সতি। 

২। বীরবাছ-_রাবণের পুক্র, তিনি অতিশয় 
যোদ্ধা ছিলেন। 

৫--৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি-__রাক্ষপবংশ- 
শ্রেষ্ঠ রাবণ। 

৬--৮। কি কৌশলে ইত্যাদি-_উন্মিলাবিলাসী 
লক্ষণ কি কৌশলে রাক্ষসকুলভরসাস্বরূপ বাঁসববিজয়ী 
মেঘনাদকে বধ করিয়! বাঁসবকে নির্ভয় করিলেন। 

১১--১৫। যেমতি, মাত: ইত্যাদি__পুরাণে 
লিখিত আছে যে, কবিগুরু বান্মীকি যৌবনাবস্থায় 
অতি ছুরাচার এবং দুবৃত্ত ছিলেন। কোন সময়ে 
তগবান্ ব্রহ্মা খবিরূপ ধারণ-পূর্ববক তাহাকে ভতপনা 
করাতে তিনি অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর 
তপন্ত! আরম্ভ করিলেন। একদ1 তিনি স্নান করিয়া 
আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় 
এক জন ব্যাধ তাহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত 
ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বাণাঘাতে বধ 

কে জানে মহিমা! তব এ ততবমণ্ডলে ? 
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে 
চৌধ্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে 
ৃত্যুীয়, যথা মৃত্যুপ্য় উমাপতি ! 
ছে বরদে, তব বরে চোর রত্বাকর 
কাব্যরত্বাকর কবি! তোমার পরশে, 
দুচনন-বৃক্ষশোভা বিষবুক্ষ ধরে। 

হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এদাসে? 

(রিল তিনি এতাদুশ ক্রুরাচরণ দর্শন করিয়া 
সরোধে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন ;_- 

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ| 
যৎ ক্রৌঞ্চমিধুনাদেকমবধী£ কামমোহিতম্।” 
ওরে নিষাদ ! তুই অকারণে ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে 

, কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথি- 
বীতে কখনও তুই প্রতিষ্ঠালাত করিতে পারিবি.না। 

সেই শুতক্ষণ অবধি তারতে কবিতার স্থৃটটি 
হইল। এ স্থলে গ্রন্থকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থন| 

করিতেছেন যে, তিনি যেমন কামাসক্ত ক্রৌঞ্চের 
নিধনাবসরে বান্মীকির রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন, তেমনি যেন এ গ্রন্থকারের প্রতিও সাম্্- 
কম্পা হন। এই কাব্যখানির অনেক স্থল বান্সীকিকৃত 
রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু 
কবি বান্নীকির তারতীকে আরাধনা করিতেছেন। 
ক্রৌঞ্চবধূসহ অর্থাৎ ক্রৌঞ্চবধূসহবাসী | 

২-__৪। নরাধম আছল ইত্যাদি-যে নরাধম 
যৌবনকালে দগ্স্ুবৃত্তিরত ছিল (অর্থাৎ বাল্মীকি ), 
সে এক্ষণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে । 

৪| মৃত্যুঞ্জয়-অমর। মৃত্যুয়_-উযাপতি 
মহেশ্বর | 

৫_-৬। রত্বাকর-_কবিগুরু বাজ্মীকির পূর্ববনাম। 
রত্বাকর, সাগর। ৮। হায়, মা ইত্যাদি, আমার 
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কিস্ত যে গে! গুণহীন সন্তানের মাঝে 
মূঢমতি, জননীর স্বেহ তার প্রতি 
সমধিক ! উর তবে উর, দয়াময়ি 
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি 
মহাগীত ; উরি দাসে দেহ পদছায়া। 
_ তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী 
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি | 

কনক-আসনে বসে দশানন বলী__ 
হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা 
তেজঃপুঞ্জ । শত শত পাত্র মিত্র আদি 
সতাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে । 
ভূতলে অতুল সতা-_স্ফটিকে গঠিত ; 

তাহে শোতে রত্বরাজী, মানস-সরসে 
সরস কমলকুল বিকসিত যথা । 
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত শ্তন্ত সারি সারি 
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্ত্র যেমতি 
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে! ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকতা, 
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে 
( খচিত মুকুলে ফুলে ) পল্লবের মালা 
ব্রতালয়ে ! ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে 

রতনসম্ভবা বিভা_-ঝললি নয়নে ! 
স্থচারু চামর চারলোচন! কিস্করী 
ঢুলায় ; মৃণালতুজ আনন্দে আন্দোলি 
চন্ত্রাননা । ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা, 
হর-কোপানলে কাম যেন রে ন! পুড়ি 
দাড়ান সে সভাতলে ছব্রধররূপে ! 
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, তীষণ-মুরতি, 
পাঁওব-শিবিরদ্ধারে কড্রেশ্বর যথা 

এমন কি পুণ্য আছে যে, কবিগুরু বাক্মীকির ন্যায় 
তোমার প্রসাদ লাত করি। 

৩ | উর-_আবিভূতি হও। ৬--৭| মধুকরী 
কল্পনা-_নূপক অলঙ্কার। কবিকল্পনাও যেন এক 
জন দেবী। 

১৮। ফণীন্্র-_বানুকী। ২০। ঝলি--ঝল ঝল 
করিয়া । 

২৩। ক্ষণপ্রভা_ বিদ্যুৎ । ২৪। রতনসম্ভবা 
বিভা-_রত্বসমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয়। 

শূলপাণি! মন্দে মন্দে বছে গন্ধে বছি, 
অনন্ত বসন্ত-বাযু রঙ্গে সঙ্গে আনি 
কাঁকলী-লহরী, মরি ! মনোহর, যথ৷ 
বাশরীস্বরলহরী গোকুল-বিপিনে ! 
কি ছার ইহার কাছে, ছে দানবপতি 
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা 
শ্বহত্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে ? 

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, 
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 
অবিরল অশ্রধারা--তিতিয়া বসনে, 
যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 
বাজিলে, কাদে নীরবে । কর যোড় করি 
দাড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত 
ধূলায়, শোণিতে আদ্র সর্বকলেবর | 
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত 
তাসিল রণসাঁগরে, তা সবার মাঝে 
একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল-তরঙ্গ, 
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে-- 
নাম মকরাক্ষ, বলে ষক্ষপতি সম। 
এ দূতের মুখে শুনি স্থুতের নিধন, 
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি 
নৈকষেয় ! সতাজন ছুঃখী রাজ-ছুঃখে। 
আধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে 
দিননাথে! কতক্ষণে চেতন পাইয়া, 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;-- 

“নিশার স্বপনমম তোর এ বারতা 
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে 
কাতর, সে ধন্ুদ্ধরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সম্মখ-রণে ? ফুলদল দিয়া 
কাটিল$ কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে 1? 
হা! পুন্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি ! 
কি পাপে হারাম্থ আমি তোমা হেন ধনে? 
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 

১। শুলপাণি-_যাহার হস্তে শূল। 
৩। কাকলী- দুরস্থিত যন্ত্রলমূছের একত্রীভৃত 

মৃছ্মধুরধবনি। 
৪ | বাঁশরী ইত্যাদি--গোকুল-বিপিনে বাঁশরী- 

স্বর যেরূপ মনোহর, বায়ু দ্বারা আনীত কাকলী- 
লহরী তদ্রপ মনোহর। 

১০। তিতিয়া--ভিজাইয়া। 
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হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে 
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে 
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে ! 
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 

একে একে কাঠ্রিয়া কাটি, অবশেষে 
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ ছুরস্ত বিপু 
তেমতি ছুর্ববল, দেখ, করিছে আমারে 
নিরন্তর! হব আমি নির্দুল সমূলে 
এর শরে! ত৷ না হ'লে মরিত কি কৃ 
শূলী শত্তুসম ভাই কুস্তকর্ণ মম, 
অকালে আমার দোষে? আর ঘোধ যত-_ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, শূর্পনখা, 
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, 
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকুটে ভর! 
এতূজগে 1? কি কুক্ষণে ( তোর ছুঃখে দুঃখী ) 
পাবক-শিখা-ূপিণী জানকীরে আযি, 
আনিম্থ এ হৈম-গেহে ? হায়, ইচ্ছা করে, 
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে 
পশি, এ মনের জাল! জুড়াই বিরলে ! 
কু্থম-দাম-সঙজ্জিত, দীপাঁবলী-তেজে 
উজ্্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল 
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্ত একে একে 
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটা ; 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ; 
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ? 
কার রে বাসন! বাস করিতে আধারে ?” 

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস- 
কুলপতি রাবণ ; হায় রে, মরি, যথা 
হস্তিনায় অন্ধর[জ, সঞ্জয়ের মুখে 
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে 
হত যত প্রিঞ্পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে। 

তবে মন্ত্রী সারণ ( সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ ) 
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিল! 
নতভাবে ;--“হে রাজন্, ভূবনবিখ্যাত, 
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে। 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 

অভ্রভেদী চড় যদি যায় গুড় হয়ে 
বজ্তাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর 
সে পীউনে। বিশেষতঃ এ ভবমগ্ডল 
মায়াময়, বৃথা এর ছুঃখ-ম্থখ যত । 

মোহের ছলনে তুলে অজ্ঞান যে জন।” 
উত্তর করিল! তবে লঙ্কা-অধিপতি ;- 
“যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান 
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মগ্ুল 
মায়াময়, বুথা এর ছুঃখ-স্থখ যত । 
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ । হাদয়-বৃস্তে ফুটে যে কুসুম, 

তাহারে ছি'ডিলে কাল বিকল হৃদয় 
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে, 
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি ।” 

এতেক কহিয়! রাজ! দূতপানে চাহি, 
আদেশিলা ;--“কহ দূত, কেমনে পড়িল 
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু-বলী ?” 

প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ বুড়ি, 
আরম্ভিলা ভগ্নদ্ূত )-_“হাঁয়, লঙ্কাপতি ! 
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ? 
কেমনে বগিব বীরবাহুর বীরতা ? 
মদকল করী যথা পশে নলবনে, 

: পশিল! বীর-কুপ্তর অরিদল-মাঝে 
ধন্মদ্ধর। এখনও কাপে হিয়া মম 
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে ! 
শুনেছি, রাক্ষসপতি, যেঘের গর্জনে 
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি 
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 
পথে ; কিন্তু কভূ নাহি শুনি ভ্রিভুবনে, 
এ হেন ঘোর ঘর্থর কোদণ্-টস্কারে ! 
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর ! 

১। অন্রভেদী- আকাশভেদী | 
৬। অযাতাপ্রধান- মঞ্জিকুলশরেষ্ঠ। 
১১। বৃস্ত-_-ফুলের কৌটা । ১৪ । কুবলয়-_পদ্ম। 
১১১৪ | হায়-বৃত্তে ইত্যাদি__মৃণাল হইতে 

এ জগতে ? ভাবি, গ্রভৃ, দেখ কিন্ত মনে; পদ্ম ছি'ড়িয়া লইলে যেরূপ মুণাল জলে মগ্ন হইয়! 
যায়, সেইরূপ হদয়স্বরূপ বৃত্তে প্রস্ফুটিত পুত্রস্বরূপ 

. 7... কুম্থুমকে ছি'ড়িয়া লইলে হৃদয় শোকসাগরে মগ্ন 
২৩। দেউটা__প্রদীপ। ২৯। অন্ধরাঁজ-_ধৃতরাষ্ । হইয়া যায়। 
৩১। যে দিবস জয়দ্রথ-বধ হয়__দ্রোণপর্বব | ২২। মদকল-_মদমত্ত। | 
৩২ । সচিবাশন্ বধ-স্মন্সিকলপ্রধান বিজ্ঞত্রন | ২৮। ইরম্মদ-_বজ্ঞাগ্রি । পবনপথে--আকাশে। 



মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

পশিল] বীরেন্দ্বৃন্দ বীরবাহু সহ 
রণে, যুথনাথ সহ গজযৃথ যথা । 
ঘন ঘনাকারে ধুলা উঠিল আকাশে, 

গগনে $ বিছ্যুতৎঝলা-সম চকমকি 
-উড়িল কলম্বকুল অন্বর-প্রদেশে 

শন্শনে ! ধন্ত শিক্ষা বীর কীরবাহু ! 
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ? 

এইরূপে শক্রমাঝে যুঝিলা স্বাদলে 
পুর তব, হে রাজন! কতক্ষণ পরে, 
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব। 
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধন্থুঃ 
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে 
খচিত,”__এতেক কহি, নীরবে কাদিল 
তগ্নদ্ূত, কীদে যথা বিলাপী, ম্মরিয়া 
পূর্ববহুঃখ ! সতাজন কীদিল! নীরবে । 

অশ্রুময় আখি পুনঃ কহিলা রাবণ, 
মন্দোদরী-মনোহর ;--"কহ, রে সন্দেশ- 
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা 
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্বজ ?” 

“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরম্তিল 
তগ্নদ্ূত ;--কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি ! 
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ? 
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে 
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ষ্ষ দিয়া 
বুবস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে 
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তর 
উথলিল, সিদ্ধু যথা ছন্দি বায়ু সহ 
নিষ্ধোষে! ভাঁতিল অসি অগ্রিশিখাসম 
ধূমপুঞ্ঈসম চ্দদাবলীর মাঝারে 
অযূত ! নাদিল কন্ধু অন্বুরাশি-রবে !__ 
আর কি কহিব, দেব ? পূর্ববজন্ম-দোষে, 
একাকী বাঁচিস্থ আমি । হায়, রে বিধাতঃ, 

১। পশিলা__প্রবেশ করিলেন । 
৬। কলম্ব--তীর ৷ 

১৮--১৯। সন্দেশবহ-_দূত। 
২৪। হর্য্যক্ষ_সিংহ। 
২৯। ভাতিল-__দীপ্তিমান হইল । 
৩০। চশ্ম- ঢাল। 

৩১। - কম্বু_ শঙ্খ । অন্ুরাশি_-সমুদ্র | 

কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ? 
কেন না শুইন্ছ আমি শরশয্যোপরি, 
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার কীরবাহু সহ 
রণভূমে ? কিন্তু নছি নিজ দোষে দোষী । 
ক্ষত বক্ষংস্থল মম, দেখ, নৃপমণি, 
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অন্ত্রলেখা |” 

এতেক কহিয়! স্তব্ধ হইল রাক্ষস 
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে 
কহিলা ;__"সাবাপি, দূত! তোর কথা শুনি, 
কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে 
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল-ফণী, 
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? 
ধন্ঠ লঙ্কা, বীরপুল্রধাত্রী ! চল, সবে,__ 
চল যাই, দেখি, ওহে সভ্ভাসদ্জন, 
কেমনে পড়েছে রণে বীরচুডামণি 
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে ।” 

উঠিল! রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখবে, 
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী। চারিদিকে শোতিল কাঞ্চন- 
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা__-মনোহর! পুরী !__ 
হেম-হন্দ্য সারি সারি পুষ্পবন-মাঝে ; 
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা ; 
তরুরাজী ; ফুলফল- চক্ষঃ-বিনোদন, 
বুবতী-যৌবন যথা ; হীরাচুড়াশিরঃ 
দেৰগৃহ ; নানা রাগ রঞ্জিত বিপণি, 
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন 
আনিয়া বিবিধ ধন, পুজার বিধানে, 
রেখেছে, রে চারু লঙ্কে, তোর পদতলে, 
জগৎ-বাসনা তুই সুখের সদন । 

৬। পুষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা পৃষ্ঠে অস্ত্রের দাগ 
নাই। আমি সন্মুখ-বুদ্ধ করিয়াছি; সুতরাং 
বক্ষস্থল ক্ষত হুইয়াছে। পলায়ন করি নাই, 
্তরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই। 

১৮। দ্রিনমণি অংশুমালী-_উতয় শবের অর্থ 
সু্ধ্য, কিন্ত এ স্থলে পুনরুক্তি-নিবারণার্থ অংশুমালী 
বিশেষণ পদ, অর্থ__অংশ্ু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার 
গলদেশে মালাস্বরূপ | 

১৯_২০।  কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লক্কাঁ_ 
কাঞ্চন-নিম্িত সৌধ অর্থাৎ অট্রালিকা যে লঙ্কার 
কিরীট-স্বরূপ হইয়াছে । 



মেঘনাদবধ-কাব্য ৫ 

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর-_ 
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে, 
বীরমদে মস্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা 
শ্্গধরোপরি সিংহ | চাঁরি সিংহদ্বার 
(রুদ্ধ এবে ) ছেরিল| বৈদেহীহর ; তথা 
জাগে রথ, রথী, অশ্ব, গজ, পদাতিক 
অগণ্য। দেখিল৷ রাঁজ' নগর-বাছিরে, 
রিপুবৃন্দ, বালিবুন্দ সিজ্ুতীরে যথা, 
নক্ষত্র-মগ্ডল কিংবা আকাশমগ্ডলে । 
থান! দিয়া পূর্বদ্ধারে, ছুর্ববার সংগ্রামে, 
বসিয়াছে কীর নীল ; দক্ষিণ-ছুয়ারে 
অঙ্গদ, করতসম নববলে বলী ; 
কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- 
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্ধ-ফণা__ 
ব্রিশূল-সদূশ জিহ্বা! লুলি অবলেপে ! 
উত্তর-দুয়ারে রাঁজা স্থুগ্রীব আপনি 
বীরসিংহ ! দাশরি পশ্চিম-ছুয়ারে__ 
হায় রে, বিষ এবে জানকী-বিহনে, 
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন 
শশাঙ্ক । লক্ষণ সঙ্গে, বায়ুপুভ্র হস্ত, 

মিত্রবর বিতীষণ। শত প্রহরণে 
বেড়িয়াছে বৈরিদল ্বর্ণলঙ্কাপুরী, 
গহন-কাননে যথা ব্যাধদল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,__ 
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীম 
তীমা-লমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি 
রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, 
কুকুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে । 
কেহ উড়ে ; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে 3 
পাঁকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে 
সমলোতী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে, 
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তআোতে | 
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ; 
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে ! 
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, 
রথী, পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি 
একত্র! শোভিছে বন্ধ, চা, অসি, ধন্ছু, 
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১৩। কঞ্চক-_ _সর্পচন্ম। 
১৫। অবলেপে- গর্বে । 
২৬।|। ভীমাসমা-_চও্ডীর সদৃশী | 

ভিন্দিপাল, তুণ, শর, মুদগর, পরস্ত, 
স্থানে স্থানে £ মণিময় কিরীট, শীর্ষক, 
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর | 
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রলমাঝে । 
হৈমধবজ দণ্ড হাতে, যমদণ্ডাঘাঁতে, 
পড়িয়াছে ধ্বজবহ ; হায় রে, যেমতি 

্বর্ণ-চুড় শন ক্ষত রুবিদলবলে, 
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস-নিকর, 
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে ! 
পড়িয়াছে বীরবাহু_ বীর চুড়ামণি, 
চাঁপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল ঘথা 
হিড়িম্বার ন্নেহনীড়ে পালিত গরুড 
ঘটেোৎকচ, যবে কর্ণ, কাঁলপৃষ্টধারী, 
এড়িলা একান্্রী বাণ রক্ষিতে কৌরবে । 

মহাশোকে শোকাঁকুল কহিল! রাবণ ;-_ 
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে 
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে, 
জন্মভূমি-রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ? 
যে ভরে, ভীরু সে মুঢ় ; শত ধিক্ তারে ! 
(তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে, 
(কোমল সে ফুল-সম | এ বজ্ব-আঘাতে, 
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন, 
অন্তর্ধযামী যিনি । আমি কহিতে অক্ষম । 
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;__ 
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি 
হও সুখী ? পিতা সদা পুক্রছুঃখে দুঃখী 
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব? 
ই] পুত্র, হা বীরবাহু.! বীরেন্্র-কেশরি ! 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?” 

৭__-৯| যেরূপ শীর্ষস্বরূপ ম্থবর্ণচুড়ামণ্ডিত শস্ত 
কৃষকের অন্ত্রাঘাতে ক্ষত হুইয়| ভূতলে পতিত হয়, 
সেইরূপ ইত্যাদি । ৩২-_-৩৪ | হিড়িম্বা__রাক্ষসী, 
তীমসেনের প্রণয়িনী | গরুড়-__গরুড় সদৃশ বলবান্। 
ঘটোৎ্কচ-_ভীমসেনের উরসে হিডিম্বার গর্ভজাত 
পুত্র। কালপৃষ্ট--কর্ণের ধন্নুঃ |  একান্ী__মহা 
অস্ত্রবিশেষ | এই অস্ত্র কণ পার্থকে মারিবার হেতু 
যত্বে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্যোধনের অন্থুরোধে 
ঘটোৎ্কচের উপর নিক্ষিপ্ত করেন । 

২২ । এ বজ্-আঘাতে- বজ্ুতুল্য পুত্রশোকাঘাতে। 



এইরূপে আক্ষেপিয়! রাক্ষস-ঈশ্বর 
রাবণ, ফিরায়ে আখি, দেখিলেন দুরে 
সাগর--যকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা 
দৃঢ় বাধে । ছুই পাশে তরঙ্গ নিচয়, 
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, 
উলিছে নিরম্তর গল্ভীর নির্ধোষে । 
অপুর্ব্ব-বন্ধান সেতু ; রাজপথ-সম 
প্রশস্ত ) বহিছে জনঝোতঃ কলরবে, 
আোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে । 

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষত 
রাবণ, কহিলা বলী সিক্ধুপানে চাহি 3 
“কি ছুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, 
গ্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি ! 
এই কি সাজে তোমারে, অলজ্য্য, অজেয় 
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রত্বাকর ? কোন গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ? 
প্রতঞ্জন-বৈরি তুমি ; প্রতঞ্জন-সম 
তীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে 
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে 
শৃঙ্খলিয়! যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ; 
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাধে 
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, 
শোতে তব বক্ষঃস্থলে হে নীলাদ্ুস্বামি, 
কৌস্তরতন যথা মাধবের বুকে, 
কেন হে নির্দায় এবে তুমি এর প্রতি ? 
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙীল তাঙি, 
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা, 
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। 
রেখো শা গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা, 
ছে বারীন্ত্র, তব পদে এ মম মিনতি |” 

৩। মকর- জলজস্তবিশেষ। 
৬। ফণিবর__বান্ুকি। ১১। বীরকুলর্যভ-_ 

বীরকুলশ্রেষ্ঠ। 
১৯৪। প্রচেত:--হে বরুণ। 
১৯। প্রভঞ্জন--পবন | 
২০। নিগড়-_শৃঙ্খল। 
২২। শৃঙ্খলিয়া- শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া । 

..২৪। বীতংস-_মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ 
ফাসি। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

এতেক কহিয়! রাজ-রাজেন্ত্র রাবণ, 
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে 
সতাতলে ; শোকে মগ্ন বসিল নীরবে 
মহামতি ; পাত্র-মিত্র সভাসদ্-আদি 
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে ! 
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল 
রোদন-নিনাদ মৃছু $ তা সহ মিশিয়া' 
ভাসিল নৃপুরধবনি, কিন্কিণীর বোল 
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদলসাথে 
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী । 
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন ! 
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা 
কুস্থমরতন-হীন বন-ম্থশোভিনী 
লতা ! অশ্রময় আখি, নিশার শিশির- 
পুর্ণ পল্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু-শোকে, 
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা, 
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া 
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে ! 
হুরসুন্দরীর দ্ূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন 
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু) অশ্রুবারি-ধারা 
আসার ) জীমৃত-মন্দ্র হাহাকার রব। 
চমকিল লঙ্কাপতি কনক-আসনে । 
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে 
কিন্করী ; কাদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ; 
ক্ষোতে, রোষে, দৌবারিক নিফ্োধষিল অসি 
তীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত 
অধীর, কাদিলা সবে ঘোর কোলাহলে ! 

কতক্ষণে মৃদুস্বরে কিল! মহিষী 
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ১ 

৮| কিস্কিণীর বোল-_-অলঙ্কারসমূহের শব্দ । 
১০। চিত্রাঙজদা__রাবণের এক জন মহিষী, 

বীরবাহুর জননী । 
১১। কবরী- কেশপাশ, চুল। 
১২। হিমানী-_হিমসমূহ | 
১৭। জ্ুরন্থন্দরী-__বিছ্যুৎ। স্থবরস্ন্দরীরূপে-_ 

বিছ্যাতের স্তায়। ২২। আসার- বৃষ্টিধারা। জীমৃত- 
 মন্দ্র__মেঘধবনি | 

২৬। নিফ্োধিল-_-নিফোষ করিল অর্থাৎ খাপ 
হইতে বাহির করিল। 



মেঘনাদবধ-কাব্য 

“একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি 
কপাময় 3 দীন আমি থুয়েছিছ্ তারে 

রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি, 
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি 
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, 
লঙ্কানাথ 1 কোথা মম অমূল্য রতন ? 
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধন্্ম; তুমি 
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ, 
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?” 

উত্তর করিল! তবে দশানন বলী ;__ 
“এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ? 
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? 
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা 
আমি! বীরপুক্রধাত্রী এ কনকপুরী, 
দেখ, বীরশৃন্ত এবে £ নিদাঘে যেমতি 
ফুলশৃন্ত বনস্কলী, জলশৃন্ত নদী ! 
বরজে সজাক পশি বারইর যথা 
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ 
মজাইছে লঙ্কা! মোর ! আপনি জলধি 
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে ! 
এক পুভ্রশৌকে তুমি আকুলা, ললনে । 
শত পুভ্রশোকে বুক আমার ফাটিছে 
দিবানিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু 
প্রবল, শিমুলশিশ্বী ফুটাইলে বলে, 
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল- 
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি 
এ কাল-সমরে । বিধি প্রসারিছে বাহু 
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিচ্ন তোমারে |” 

নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে 
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধরর্বনন্দিনী, 
কাদিলা,__বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে। 
কহিতে লাগিল! পুনঃ দাশরথি-অরি ;-_ 
“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ? 
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তৰ 
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ; 
বীরকর্ম্ণে হতপুত্রহেতু কি উচিত 
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি 

পর এ পাস 

২৩-_২৪। হায়, দেবি, ইত্যার্দি-_যেরূপ বন- 
৬৫ প্রবলতর বামু বহিয়া শিমুল-শিশ্বী অর্থাৎ 

পাবড়ী স্ববলে ফুটায়, তদ্রপ। 

তব পুক্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি 
কাদ, ইন্দ্র-নিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?” 

উত্তর করিল! তবে চারুনেত্র! দেবী 
চিত্রাঙ্গদা )--"দেশবৈরী নাশে যে সমরে, 
শুতক্ষণে জন্ম তার ; ধন্ত ব'লে মানি 
হেন কীরপ্রস্থনের প্রস্থ ভাগ্যবতী । 
কিন্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব; 
কোথ। সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে, 
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে 
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেজ্ত্র-বাঞ্চিত, 
অতুল ভবমণ্ুলে ) ইহার চৌদিকে 
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি | 
শুনেছি সরযৃতীরে বসতি তাহার,__ 
ক্ষুদ্র নর । তব হৈম-সিংহাসন-আশে 
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া 

কে চাছে ধরিতে চাদে? তবে দেশরিপু, 
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা 
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহছারয়ে যদি 
কেহ, উদ্ধাফণ। ফণী দংশে প্রহারকে। 
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজকর্ম্মফলে 
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি 1” 

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী, 
চিত্রাঙ্গদা, কাদি সঙ্গে স্গিদলে লয়ে 
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে । শোকে, অভিমানে, 
ত্যজি দ্-কনকাসন, উঠ্ঠিলা গজ্জিয়। 
রাঘবারি। “এত দিনে” ( কহিল! ভূপতি ) 
“বীরশৃন্ত লঙ্কা মম | এ কাল-সমরে 
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে 
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি। 
সাজ, হে বীরেন্্বৃন্ন, লঙ্কার ভূষণ! 
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি ! 
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !” 

৬। বীরপ্রস্থন__বীরকুলকুম্থমস্বরূপ | প্রস্থ- 
জননী। সরযু_-অযোধ্যাদেশের নদীবিশেষ। 
ইহার আর একটি নাম ঘর্থরা | 

১৭। কাকোদর-__সর্প। 
৩৩। অরাবণ হত্যাদি__হয় ত অস্ত আমি 

রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে মারিবে। 



এতেক কহছিলা যদি নিকষানন্দন 
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি 
গম্ভীর জীমৃতমন্ত্রে! সে ভৈরব রবে, 
সাজিল কর্ধ,রবৃন্দ বীরমদে মাতি, 
দেব-দৈত্য-নরত্রীস ! বাহিরিল বেগে, 
বারী হ'তে (বারিশ্রোতঃসম পরাক্রমে 
দুর্বার ) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়। 
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্ব্ণচূড়, 
বিভায় পুরিয়৷ পুরী । পদাতিক-ব্রজ, 
কনক-শিরস্ক শিরে, তাস্বর পিধানে 
অসিবর, পৃষ্টে চর্ম অভেগ্য সমরে, 
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অত্রভেদী যথা, 
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে । 
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে 
বজ্রপাণি ্ সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার, 

ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী 
পরশু,__উঠিল, আভা আকাশ-মণ্ডলে, 
যথ] বনস্থলে যবে পশে দাবানল । 

রক্ষঃকুলধবজ ধরি ধ্বজধর বলী 
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত, 

বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড় 
অন্বরে | গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে 
রণবাস্ত, হয়ব্যুহ হেষিল উল্লাসে, 
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল তৈরবে) 

চি 

৪ | কর্ধব,রবৃন্দ__রাক্ষসসমূহ | 
৫ | দেষ-দৈত্য-নরজতরোস__দেবতা, দৈত্য, মহ্থষ্য 

ইাদিগের ভয়ের হেতু । ৬। বারী-_গজগৃহ। 
৭। মন্দ্রা_-অশ্বালয়। ৯। মুখস্--লাগাম। 

৯০। ব্রজ--সমুদায় | ১১। শিরস্ক--পাগড়ী । 
১১। ভাস্বর,_দীন্তিশালী, উজ্জ্বল । পিধান__ 

আচ্ছাদন, আবরণ, ( তরবারি পক্ষে ) খাপ। 
১৪ | আয়সী- লৌহ-আবরণ, সাজোয়] । 
১৫ । নিষাদী-_মাহুত। 

- ৯৬। বজ্রপাণি-ইন্ত্র। লাদী--অশ্বারূঢ় | 
১৭। ভিন্দিপাল--অন্ত্রবিশেব। ১৮। পরশ দার 

২১। কেতন--ধবজ]। 
২৪ ।. হয়ব্যহ_অশ্বসমূহ | হেবিল-_হ্েষারব 

করিল । অশ্বধবনির নাম হেষা বা হ্যো। 

মাইকেল-গরস্থাবলী 

কোদও-টক্কার সহ অসির ঝন্ঝনি 
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে ! 

টলিল কনকলঙ্ক! বীর-পদ্ভরে ; 
গর্ষিলা বারীশ রোষে ! যথ! জলতলে 
কনক-পন্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে, 
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া 
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল! সে স্থলে 
আরাব; চমকি সতী চাহিল! চৌদিকে । 
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাবি 
মধুস্বরে ;--কি কারণে, কহ, লো! স্বজনি, 
সহস1] জলেশ পাশী অস্থির হইলা ? 
দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তাময়ী 
গৃহচূড়া ! পুনঃ বুঝি ছুষ্ট বামুকুল 
যুঝিতে তরঙ্গ-চয়-সঙ্গে দিলা দেখা | 
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে ! কেমনে ভূলিলা 
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে 
বায়ুপতি ? দেবেন্ত্রের সভায় তাহারে 
সাধিন্থ সে দিন আমি বাধিতে শৃঙ্খলে 
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে ! 
হাসিয়। কহিল] দেব )-_-'অনুমতি দেহ, 
জলেম্বরী, তরঙ্গিণী বিমল-সলিলা 
আছে যত ভবতলে কিস্করী তোমারি, 
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত-_ 
তা হ'লে পালিৰ আজ্ঞা' ; তখনি, স্বজনি, 
সায় তাহে দিন্ন আমি। তবে কেন আজি, 
আইল! পবন মোরে দিতে এ যাঁতনা ?” 

উত্তর করিল! সখী কল কল রবে ;-_ 
“বৃথা গঞ্জ প্রতঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিবি, 
তুমি। এত ঝড় নহে) কিন্তু ঝড়াকারে 

পপ পাপী পাপা পপ ০ শসা পা অ্পপস্পপপ  পপএ-. 

১। কোদণ্ড-_-ধনগুঃ | ৬। বাকুণী--বরুণন্ত্রী | 
৮| আরাব--রব, ধ্বনি । 
১১। জলেশ পাশী--এ স্থলে উভয় শবেরই 

বরুণার্থ-বাচকতা৷ প্রযুক্ত পুনরুক্তিদোষের সম্ভাবনা । 
অতএব তন্নিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষ্য 
অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা করিতে হইবে । জলেশ 
_জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পাশী-_-পাশ- 
নামক অস্ত্রধারী । বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ । 

২৭| কল কল রবে-_রারুণীর সীর নাম 
মুরলা। মুরলা ,নদীবিশেষ। ন্ুতরাং তাহার 
কলকলরবেই উত্তর করা স্বভাব 



মেঘনাদবধ-কাব্য ্ 

সাজিছে রাবণ রাজা! স্বর্ণলঙ্কাধামে, 
লাঘৰিতে রাঘবের বীরগর্র্ব রণে।” 

কহিল! বারুণী পুনঃ ;_-“সত্য, লো স্বজনি, 
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ । 
রক্ষঃকুল-রাজলক্মী মম প্রিয়তম! 
সখী | যাও শীঘ্র তুমি তাহার সদনে, 
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা । 
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে। 
কহিও, যেখানে তার রাঙা পা-ছুখানি 
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে, 
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, 
আধারি জলধি-গৃহ গিয়াছেন গৃহে 1” 

উঠিল! মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে, 
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চুলা 
সফরী, দেখাতে ধনী রজত-কাস্তিছটা- 
বিত্রম বিভাবন্থরে । উতরিলা দূতী 
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে, 
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা 
লঙ্কাপুরে । ক্ষণকাল দাড়ায়ে হুয়ারে, 
জুড়াইলা আখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে, 
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে | 
বহিছে বসম্তানিল__চির-অন্ুচর-_- 
দেবীর কমল-পদ-পরিমল-আশে 
নুস্বনে ! কুন্থুমরাশি শোভিছে চৌদিকে, 
ধনদের হৈমাগারে রত্বরাজি যথা। 
শত স্বর্ণধূপদানে পুড়িছে অগুরু, 
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে। 
স্ব্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা, 
বিবিধ উপকরণ । ন্বর্ণদীপাবলী 
দীপিছে, ম্ুরভি তৈলে পূর্ণ _হীনতেজাঃ 
খগ্যোতিকাগ্ঠোতি যথা পূর্ণ-শশি-তেজে ! 
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ই ন্দিরা 

২। লাঘবিতে-_লাঘব করিতে । ১২। গৃহ 
_-স্বগৃহে। বৈকুগ্ঠধামে। ১৫-১৬। রজতকান্তিছটা- 
বিভ্রম, সফরীর (পুটিমাছের ) শরীরের শোভা 
দেখিলে বোধ হয়, যেন বিধাতা তাহাকে বজৎ 
( রূপ] ) দিয়! গড়িয়াছেন। বিতাবস্থরে_ হৃর্য্যকে | 
২৫। ধনদ__কুবের | ৩১। যেমন পূর্ণচন্ত্রের তেজে 
জোনাকীব্রজ হীনতেজাঃ হয়, তন্রুপ লক্ষ্মীর রূপের 
আভায় দীপসমূহ তেজোহীন হইয়া অলিতেছে। 

বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি-_ 
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে__উমা চন্দ্রানন! ! 
করতলে বিস্তাসিয়া কপোল কমল! 
তেজস্থিনী, বসি দেবী কমল-আপসনে ;- 
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ? 

প্রবেশিল! মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী 
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে 
প্রণমিলা, নতভাবে | আশীষি ইন্দিরা__ 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষী ।__-কহিতে লাগিল! )-- 

“কি কারণে হেথ। আজি, কহ, লো মুরলে, 
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী, 
প্রিয়তমা সখী মম 1 সদা আমি তাবি 
তাঁর কথা । ছিন্থ যবে তাঁহার আলয়ে, 
কত যে করিল! রূপা মোর প্রতি সতী 
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভূলিতে ? 
রমার আশার বাস হরির উরসে )-- 

হেন হরি-হারা হয়ে বাচিল যে রমা, 
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধ-গুণে ! 
তাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম 
বারীন্ত্রাণী ?” উত্তরিল! মুরল! রূপসী ।,__ 

“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী। 
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ ; 
শুনিতে লালসা! তাঁর রণের বারতা । 
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল ম্থখে 
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙ্গা পা-ছুখানি; 
তেই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে |” 

বিষাদে নিশ্বীস ছাড়ি কহিল! কমলা, 
বৈকুঠঠধামের জ্যো্ম! হায়, লো! স্বজনি, 
দিন দিন হীনবীর্য্য রাবণ ছুর্মতি, 
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে ! 
শুনি চমকিবে তুমি ।. কুস্তকর্ণ বলী 
তীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথ! 
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রধী। 
আর যত রক্ষঃ আমি বগিতে অক্ষম । 

১৭। উরসে-__বক্ষঃস্থলে । 
২৭। পাশী-_-পাশ অস্ত্রধারী বরুণ। 
৩১। যাদঃপতি-_সাগর । রোধঃ--তট। 

চল-_-চঞ্চল। উর্দি-__তরঙ্গ। 
৩৪ | অতিকায়-_রাবণের পুক্র। 



১৩ 

মরিয়াছে বীরবাহু__বীর-চুড়ামণি। 
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে, 
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাদে পু্র-শোকে 
বিকলা। চঞ্চল আমি ছাড়িতে এ পুরী । 
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি 
প্রমদা-কুল-রোদন | প্রতিগৃহে কাদে 
পুক্রহীন! মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী !” 

সধিলা মুরল! ;__কহ, শুনি, মহাদেবি, 
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে 
বীরদর্পে ?” উত্তরিলা মাধব-রমণী ;-_- 
“না জানি কে সাজে আজি। চল, লো মুরলে, 
বাহিরিয়া দেখি মৌরা কে যায় সমরে ।” 

এতেক কহিয্না রম! যুরলার সহ, 
রক্ষ:কুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা %োছে 
ছুকুল-বসনা | রুণু রণু মধু-বোলে 
বাজিল কিস্কিণী; করে শোভিল কন্কণ, 

নয়ন-রঞ্জন কাঞ্ধী কৃশ কটিদেশে ! 
দেউল-ছুয়ারে দৌহে দীড়ায়ে দেখিলা, 
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে, 
সাগর-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে 
দ্রুতগামী । ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্থরে 
চক্রনেমি । দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে। 
অধীরিয়া বস্থুধারে পদভরে, চলে 
দক্তী, আক্ফালিয়া শু, দগুধর যথা 
কালদওড। বাজে বাগ্য গম্ভীর নিককণে। 
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত 

তেজস্কর | ছুই পাশে, হেম-নিকেতন- 
বাতায়নে দীড়াইয়া ভুবন-মোহিনী 
লঙ্কা-বধূ বরিষয়ে কুদ্গুম-আসার, 
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা যুরলা, 
চাছি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে $-- 

“ত্রিদিব-বিতব, দেবি, দেখি ভবতলে 
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি 

১৫ ছুকুল-_পষ্টবস্ত্র। ১৭। কাক্ষী-_মেখলা, 
কটিভূষণ। ২২। চক্রনেমি-চক্রের নেমি অর্থাৎ 

পরিধি। ২৪। দ্তী-হাতী। দণ্ডধর-__যম। 
২৪-২৫। দগুধর যথা কালদণ্ডযম যেরূপ 

কালদ আশ্ফালন করেন। নিক্কণ__মধুরধ্বনি। 
২৮। বাতায়ন-_জানালা । 
৩২। ক্রিদিব-বিতব--স্বর্গের শরশ্বর্্য | 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

স্বরীশ্বর, হ্থর-বল-দল সঙ্গে করি, 
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে । কহ, ককপাময়ি, 
কপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী 
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?” 

কহিলা কমলা সতী কমল-নয়না ১--- 
“হায়, সখি, বীরশৃন্ত স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ! 
মহারথিকুল-ইন্ত্র আছিল যাহারা 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাঁল, ক্ষয় এ দুর্জয় 
রণে! শুতক্ষণে ধন্ধঃ ধরে রঘুমণি ! 
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চুড-রথে 
ভীমমৃত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষোদল-পতি, 
প্রক্ষেডনধারী বীর, ছুর্বার সমরে । 
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে 
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি ! 
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি 
তালজজ্ঘ1, হাতে গদা, গদাধর যথা 

মুরারী! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ 
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম 
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব? 
শত শত হেন যোধ হত এ সনরে, 

যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে 
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুছব্যুহ 
পুডি ভন্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ।” 

সধিল! মুরলা দূতী 7--“কহ, দেবীশ্থবরি, 
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী 
ইন্্রজিতে-_রক্ষঃকুল-হ্্্যক্ষ বিগ্রহে? 
হত কি সে বলী সতি, এ কাল-সমরে ?” 

উত্তর করিল! রম] সুচারুহাপিলী ১ 
“প্রমোদ-উদ্ভানে বুঝি শ্রমিছে আমোদে 
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে 
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে, 
মুরলে! কহিও তারে, এ কনকপুরী 
ত্যজিয়া, বৈকুগধধামে ত্বরা যাব আমি। 
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি। 

পম আসা 

১। স্বরীশ্বর_ হন্ত্র। 
৭। মহারথী-অতি শ্রেষ্ঠযোদ্ধা ; অস্ত্রশস্ত্র 

প্রবীণ যে যোদ্ধা একাকী দশ সহত্র ধন্ুর্ধারীর সন্িত 
যুদ্ধ করিতে পারেন। 

১২। প্রক্ষেড়ন-__লৌহধন্ুঃ | 
২২। বৈশ্বানর-_অগ্নি। 



মেঘনাদবধ-কাঁ্য. ১১ 

হায়, বরিধার কালে বিমল-সলিলা ছুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে | 
সরসী, সমলা যথা কর্দিম-উদগমে, বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে, 
পাপে পূর্ণ স্বর্ণঙ্কা ! কেমনে এখানে রত্বরাজী, তুণে শর, মণিময় ফণী ! 
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি, উচ্চ-কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ-কবচ, 

প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী রবি-কর-জাল যথা প্রফুষ্প-কমলে | 

মুক্তাময় নিকেতনে । যাই আমি যথা তুণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর 

ইন্ত্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে । আয়ত লোচনে শর । নবীন যৌবন- 

/প্রাক্তনের ফল ত্বরা৷ ফলিবে এ পুরে।” মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা 
_ প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া, মধুকালে। বাজে কাকঞ্চী, মধুর শিক্জিতে, 

উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী বিশাল নিতন্ব-বিস্বে ) নূপুর চরণে। 
দূতী, যথ| শিখস্তিনী, আখগুল-ধস্থঃ বাজে বীণা, সপ্ত্বরা, যুরজ, মুরলী ) 
বিবিধ-রতন-কান্তি আনায় রঙ্জিয়া সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ, 
নয়ন, উডয়ে ধনী মঞ্চুকুঞ্জবনে ! উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া। 

উতরি জলধি-কুলে, পশিলা সুন্দরী বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা 

নীল অনু-রাশি ! হেথা কেশব-বাসনা প্রমদা, রঞ্জনীনাথ বিহারেন যথা 

পন্মাক্ষী, চলিলা রক্ষ£কুল-লক্্মী, দুরে - দৃক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিংবা, রে যমুনে, 

যথায় বাসব-ত্রাস বসে কীরমণি | _ তাহুত্থতে, বিহারেন রাখাল যেমতি 
মেঘনাদ । শৃন্তমার্সে চলিলা ইন্দিরা । নাচিয়া কদস্বমূলে, মূরলী অধরে,, 

কতক্ষণে উতরিলা হৃযীকেশ-প্রিয়া, গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কুলে ! 

ন্ুকেশিনী, যণায় বসে চির-রণ-জয়ী মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাঁষা রাক্ষসী। 

ইন্দ্রজিৎ | বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী, তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী, 
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্ত্তাবলী দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি) বিশদ-বসনা ! 

হীরাচুড় 3 চারিদিকে রম্য বনরাজী কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্ত্রকেশরী 
নন্দনকানন যথা । কুহরিছে ডালে ইন্দ্রজিত, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে, 

কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি। কহিল ;--“কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি 
বিকশিছে ফুলকুল ; মন্দ্ররিছে পাতা; এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল ।” 

বহিছে বসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্করে শিরঃ চুষি, ছন্মবেশী অন্ুরাশি-স্ৃতা 

নিঝর। প্রবেশি দেবী স্ুবর্ণ-প্রাসাদে, উত্তরিল ;--হায় ! পুত্র,কি আর কহিবৰ 

দেখিলা! স্বর্ণ্ধারে ফিরিছে নির্ভয়ে কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে, 

ভীমরূপী বামা-বৃন্দ, শরাঁসন করে । হুত প্রিয় তাই তৰ বীরবাহু বলী ! 

০:22: শোকে ৯১৫ 884৮৭ ' 

2 সসৈন্তে সাজেন, যুঝিতে আপনি ।” 

টির জিজ্ঞাসিল! মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া ১ 
১১। শিখণ্ডিনী-_ময়ুরী । আখগুল-ধন্থঃ-_ ু ্ 

ইন্ছের ধন্ঃ| ইন্দ্রের ধঙ্থতে যে সকল নানাপ্রকার হা (৯ ৭ 
রত্র-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আতাতে ইত্যাদি । 885 ৬ 

১৩। মঞ্নন্দর, মনোরম | মুরলার গৌরব. নুরে ২3৭৪ রি 
নীলবস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালঙ্কীরসকলের একত্রীভূত 2528 97 নে 
আতা! ইন্ত্রধন্ঃ সদৃশ । ২৯। বৈজযন্তী-_ইন্দের 2৬ 07 

পুরী, ইহার আর একটি নাম অমরাবতী। 
কোথায় পাইলে তুমি, শীপ্র কহ দাসে।” 

২২। অলিন্দ__বারান্দা, কানাচ। 

২৭। বসন্তানিল- বসম্তকালীন বায়ু ১। নিষঙ্গ__তুণ। 

৩০। শরাসন-__ধন্গুঃ | ৯। শিঞ্জিত__অলঙ্কারধ্বনি | 



১২ 

রত্বাকর-রত্বোত্তম! ইন্দিরা ন্বন্দরী 
উত্তরিলা ;_ “হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব 
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়। বাচিল। 
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষঃকুল- 
মান, এ কাল-সমরে, রক্ষ চুড়ামণি 1” 

ছি'ডিলা কুস্্রমদাম রোষে মহাবলী 
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয় 
দুরে; পদতলে পড়ি শৌভিল কুণ্ুল, 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময়! “ধিক মোরে !” কহিলা গল্ভীরে 
কুমার ;হা ধিক মোরে ! বৈরিদল বেড়ে 
স্বর্লঙ্কা, হেথা আমি বামাদল-মাঝে ? 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মবুজ 
আমি ইন্ত্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি; 
ঘুচাৰ এ অপবাদ বধি রিপুকুলে 1” 

[ সাজিলা রথীক্তর্ষভ বীর-আভরণে, 
হৈমবতীস্তৃত যথা নাশিতে তাঁরকে 
মহান্থুর ; কিংবা যথা বৃহব্ললারপী :.+ - 

গোধন, সাজিল! শুর শমীবৃক্ষমূলে 1; 
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা 
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী) তুরঙ্গম বেগে 
আশুগতি । রথে চড়ে বীরচুড়ামণি 
বীরদর্পে, ছেনকালে প্রমীলা দুন্দরী, 
ধরি পতি-করযুগ (হায় রে যেমতি 
হেমলতা৷ আলিঙ্গয়ে তরুকুলেশ্বরে ) 
কহিলা কীদিয়া ধনী ;--“কোথা, প্রাণসখে, 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ? 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন-কাননে 
ব্রততী বাধিলে সাধে করি-পদ, যদি 
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ 

যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে 
বুখনাথ ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি ঃ 
ত্যজ কিস্করীরে আজি ?” হাসি উত্তরিলা 
মেঘনাদ ;_“ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি, 

সপ সস 

১৬। রখীন্দর্যত-_রথিবরশ্রেষ্ঠ। 
১৭। হৈমবতী-ম্ৃত-_কান্তিকেয়। 
১৯। কিরীটা__অর্জুন। 
২৩। আসশ্তগতি-_বায়ু। 

..ও১। ব্রততী--লতা। 
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বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া, 
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে 
রাঘবে। বিদায় দেহ, বিধুমুখি !” 

উঠিল পৰন-পথে, ঘোরতর রবে, 
রথবর, ছৈমপাখা বিস্তারিয়! যেন 
উডিলা মৈনাক-শৈল, অস্বর উজলি ! 
শিকঞ্জিনী আকর্ধি রোষে টঙ্কারিলা ধনু; 
বীরেন্ত্র, পক্ষীন্ত্র যথা নাদে মেঘমাঝে 
তৈরবে। কাপিল লঙ্কা, কাপিল জলধি 

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি 
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ১ 
হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ; 
উডিছে কৌশিক ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে 
কাঞ্চন-কঞ্চক-বিভা | হেনকালে তথা 
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী। 

নাদিল কর্ব,রদল হেরি বীরবরে 
মহাগর্কে। নমি পুত্র পিতার চরণে, 
করযোড়ে কহিলা ;_-“হে রক্ষঃকুল-পতি, 
শুনেছি, মরিয়া না কি বীচিয়াছে পুনঃ 
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না! পারি! 
কিন্তু অনুমতি দেহ ) সমূলে নির্খুল 
করিব পামরে আজি ! ঘোর শয়ানলে 
করি তম্ম, বায়ুঅস্ত্রে উডভাইব তারে ; 
নতুবা বাধিয়া আনি দিব রাজপদে ।” 

আলিঙ্গি কুমারে চুষ্বি শিরঃ, মৃহুস্বরে 
উত্তর করিল! তবে স্বর্ণ লঙ্কাপতি ;-_ 
'রাক্ষল-কুল-শেখর তুমি, বস ) তুমি 
রাক্ষসকুল-ভরসা । এ কাল-সমরে, 
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা 
বারংবার । হায়, বিধি বাম মম প্রতি, 
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে, 
কে কৰে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ ৰাচে ?” 

উত্তরিলা বীরদর্পে অন্থরারি-রিপু তি 
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 
রাজেন্্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে 

.৮। শিপ্রিনী_ধন্গকের ছিলা। 
১৫। কাঞ্চন-কঞ্চুক-_-সোনার সাজোয়া। 
১৭। কর্ব,র-_রাক্ষস। 
৩০। মেঘবাহছন--ইল্ । 
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তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে । 
হাসিবে মেঘবাছন ; কধিবেন দেব 
অগ্নি। ছুইবার আমি হারাম রাঘবে ) 

আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ; 
দেখিব এবার বীর বীচে কি ওঁষধে !” 

কহিল রাক্ষলপতি )--“কুস্তকর্ণ বলী 
তাই মম,_তায় আমি জাগান্থ অকালে 
তয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ সিন্ধৃতীরে 
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা 
বজ্কাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে 
ইচ্ছা তব, বস, আগে পৃজ ইষ্টদেবে,_ 
নিকুস্ভতিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি ! 
সেনাপতি-পদে আমি বরিন্ধ তোমারে । 
দেখ, অন্তাচলগামী দিননাথ এবে) 
প্রভাতে যুঝিও, বৎস রাঘবের সাথে!” 

এতেক কহিয়] রাজা, যথাবিধি লয়ে 
গঙ্গোদক, অভিমেক করিলা কুমারে। 
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধবনি 
আনন্দে; “নয়নে তব, ছে রাক্ষস-পুরি, 
অশ্রবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ; 

ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট, 
আর রাজ-আভতরণ, হে রাজনুন্দরি, 
তোমার! উঠ গো শোক পরিহ্রি, সতি ! 
রক্ষঃ-কুল রৰি ওই উদয়-অচলে। .. 
প্রভাত হইল তৰ ছুঃখ-বিতাবরী ! 
উঠ, রাণি, দেখ ওই ভীম বাম-করে 
কোদও, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে 
পাুবর্ণ আখগুল । দেখ তৃণ, যানে ' 
পশপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশডপত-সম ! 
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্ত্র-কেশরী, 
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে ! 
ধন্য রাণী মন্দোদরী। ধন্য রক্ষঃপতি 
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি ! 
আকাশ-দৃহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি, 
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম 
ইন্রজিৎ। তয়াকুল কাপুক শিবিরে 
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি, 
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।” 

বাজিল রাক্ষস-বাছা, নাদিল রাক্ষস ;- 
পৃরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে! 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অতিমেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ | 
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ভ্বিভীম্ম সঙ্গ 
অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধুলি,_ 
একটি রতন ভালে । ফুটিলা কুমুদী; 
মুদিলা সরসে আখি বিরসবদনা 
নলিনী; কৃজনি পাখী পশিল কুলায়ে ; 

গোষ্ঠ-গৃহে গাভীবুন্দ ধায় হম্বা-রবে। 
আইলা ম্চারু-তারা শশী লহ হাসি, 
শর্ববরী ) ম্থগন্ধবহ বছিল চৌ দিকে, 

আইলেন নিদ্রা-দেবী ; ক্রান্ত শিশুকুল 
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লতয়ে যেমতি 
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি 
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা । 
উতরিলা শশিক্রিয়া ব্রিদশ-আলয়ে |. 

_বপিলেন দেবপতি দেবসতা-মাঝে, 

২। হে রাজনুন্দরি_হে রক্ষোরাজধানি লঙ্কে ! 
নুন্বনে সবার ১ | ৬। রাণি--হে লক্ষে! এ ভীম বামকরে-_: কোন্ কোন্ ফুলচু মেঘনাদের ভীষণ বামকরে। 

৮। অখগ্ুল-ইন্ত্। 
১৮। বন্দী স্বতিপাঠক। ৯। পশুপতি__-শিব। পাসশ্তপত-_-শৈৰ অস্ত্রবিশেষ। 
২৬--২৭। নুচারু-তারা শর্বরী-ুদ্দরতারা- ১৩। নৈকষেয়_নিকষার পুত্র রাৰণ। বীব্রধাতী-_ 

বৃন্দ-মণ্ডিতা রজনী । বীরজননী। 
২৮। বিলাসী--সৌখীন, ফুলবাবু ।. ১৫। অরিন্দম--শক্রদমনকারী | 
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হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী 
চারুনেত্রা। রাজছত্র, মণিময় আতা, 
শোভিল দেবেন্ত্র-শিরে । রতনে খচিত 
চামর যতনে ধরি, ছুলায় চামরী । 
আইল স্ুসমীরণ, নন্দন-কানন- 
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে 
ক্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, যৃত্তিমতী 
ছব্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্তিলা 
সঙ্গীত । উর্ধশী, রম্ভ। ুচারহাসিনী, 
চিত্রলেখা, স্থকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি 
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল মনঃ | 
যোগায় গন্ধর্বব স্বর্-পাত্রে স্থধারসে । 
কেহ বা দেব-ওদন, কুস্কুম কম্ত,রী, 
কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা) 
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাথি আনে কেহ! 
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে তাসেন বাসৰ 
ব্রিদিব-নিবাশী সহ); হেন কালে তথা, 
রূপের আভায় আলো করি স্বর-পুরী, 
'রুক্ষঃকুল-রাজলক্ী আসি উতরিলা । 

সসম্ত্রমে প্রণমিল। রমার চরণে 
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাঁসনে বসি, 
পল্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী 
কহিলা ;--“হে স্ুরপতি, কেন যে আইন 
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া |” 

উত্তর করিলা ইন্দ্র ;--“হে বারীন্ত্র-স্ুতে, 
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা-দুখানি 
বিশ্বের আকাজ্ষা, মা গো! যার প্রতি তুমি 

কপা করি, ককপাদৃষ্টি কর, কপাময়ি, 
সফল জনম তারি । কোন্ পুণ্যফলে 
লভিল এ স্থখ দাস, কহ, মা, দাসেরে ?” 

কহিলেন পুনঃ রম! ;-_-“বহুকালাবধি 
আছি আমি, সুরনিধি, লঙ্কা-ধামে । 
বহুবিধ রত্বদানে, বহু যত্ব করি, 

মোরে রক্ষোরাজ | হায়, এত দিনে 
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কম্দমদোষে, 
মজিছে সবংশে পাপী ; তবুও তাহারে 
না পারি ছাড়িতে দেব! ( বন্দী যে, দেবেন্দ্র, 

(সপ িস 

৭। বাদিত্র--বাজনা। 
১১। শিঞ্জিতে_-অলঙ্কারধ্বনিতে | 
১৩। ওদন-অনন। 

২২। পুণগুরীকাক্ষ-_বিষুঃ। 

কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কু 
পারে সে বাহির হ'তে ?)যত দিন বীচে 
রাবণ, থাকিব আমি বীধা তার ঘরে। 
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি, 
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে ! 
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে 
এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে। 
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রুমিবে কালি 
রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে 
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয় 
রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ। 
নিকুস্তিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আরস্তিলে 
যুদ্ধ দ্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে 
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিচ্ন তোমারে। 
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন, 
দেবেন্দ্র ! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা 
বল-জ্যোষ্ট, রক্ষঃকুলশ্রেষ্ঠ শূরমণি !” 

এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা 
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি 
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়! ্থমধুর-নাদে। 
ছয় রাগ ছব্রিশ রাগিণী আদি যত, 
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে 
স্বকশ্্ন; বসস্তকালে পাখীকুল যথা, 
মুঞ্জরিতকুঞ্জে, শুনি পিকবরধ্বনি । 

কহিলেন স্বরীশ্বর ;_-"এ ঘোর বিপদে, 
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে 
রাঘবে ? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন। 
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, 
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি, 
বৃত্রান্থর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে 
অস্ত্রবলে মহাবলী ) তেই এ জগতে 
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্বশুচি-বরে, 

 সর্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে, 
যাই আমি শীগ্রগতি কৈলাস-সদনে ।” 

পর, এস 

৪| বৃত্রবিজয়ি-_হে বৃত্রন্ন ইন্ত্র। 
১৬। টৈনতেয়-_-বিনতা-নন্দন গরুড়। 
১৭। বলজ্যেষ্ঠ-_বলে সর্বাপেক্ষা প্রবল। 
২৩। ম্বকর্ম__গীতবাগ্যাদি। 
২৮। পন্নগ-অশন- সর্পতক্ষক, গরুড় । 
৩২। সর্বশুচি-_ অগ্নি, মেঘনাদের ইষ্টদেৰ। 
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কহিল! উপেক্দ্র-্রিয়া বারীন্ত্র- ;-- 
“যাও তবে, স্ুরনাথ, যাও ত্বরা করি। 
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে, 
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা! । 
কহিও, সতত কাদে বসুন্ধরা সতী, 
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত '/- 
ক্লাম্ত এবে। না হইলে নির্ল সমূলে 
রক্ষঃপতি, তবতল রসাতলে যাবে! 
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষমীরে। 
কহিও, বৈকুঠপুরী বহুদিন ছাড়ি 
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে 
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি, 
কি দোষ দেখিয়া, তারে না তাবেন মনে? 
কোন্ পিতা! ছুহিতারে পতিগৃহ হ'তে 
রাখে দুরে__জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে 1 
ব্রাস্বকে না পাও যদি, অন্বিকাঁর পদে 
কহিও এ সব কথা ।” এতেক কহিয়া! 
বিদায় লইয়া চলি গেলা শশিযুখী 
হরিপ্রিয়া। অনম্বরপথে স্ুকেশিনী 
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে ; 
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে 
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে ! 

আনিল! মাতলি রথ 3 চাহি শচী-পানে 

কহিলেন শচীকান্ত মধুর-বচনে 
একান্তে ;--চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি) 
পরিমল-স্বধা সহ পবন বহিলে, 
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি .. 
বিকচ-কমল-গুণে, শুন, লো ললনে 1” 
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী, 
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে! 

স্বণ্-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বর। 
আপনি খুলিল দ্বার মধুর-নিনাদে 
অমনি ! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে 
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা, 
তাবি রবিদেৰ বুঝি উদয়-অচলে 

৩। চন্দ্রশেখর__চন্দ্রশিরোভূষণ, শিব। 
৯|। বিরূপাক্ষ-_-শিব। 

১৬।. ক্্যম্বক--মহাদেব। 
১৯। অনম্বর-পথ-_আকাশপথ। 
২৩। মাতলি-__ইন্ত্রসারথি। 
৩৩। বাহিরি__বাহির হইয়া । 

উদ্িলা ! ডাঁকিল ফিউা, আর পাখী যত; 
পৃরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে । 
বাসরে কুম্থম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা 
কুলবধূ গৃহকাধ্্য উঠিলা সাধিতে । 

মানস-সকাশে শোতে কৈলাসশিখরী 
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন, 
শিখি-পুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে ! 
স্ব-্ঠামাঙ্গ শৃগধর ; ত্বর্ণ-ফুল-শ্রেনী 
শোতে তাহে, আহা মরি. পীত-ধ্ড়া যেন | 
নিঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে__ 
বিশদ চন্দনে যেন চচ্চিত সে বপুঃ ! 

ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী, 
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে | 

রে ্ীরূপে বসেন ঈশ্বরী, 
নে ঢুলাইছে চামর বিজয়া; 
ধরে রার্জ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে 
ভব-ডবনের কবি বণিবে বিভব ? 
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মন্ত্রে মনে । 

পৃজিল শক্তির প্র মহার্জক্তিতভাবে 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অস্বিকা 
জিজ্ঞাসিলা ;__“কহ, দেব, কুশল-বারতা,__ 
কি কারণে হেথা আজি তোমা ছুই জনে?” 

করযোড়ে আরম্ভিলা দস্তোলি-নিক্ষেপী *- 
“কি না তুমি জান, মাত, অখিল জগতে ? 
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রে, 
বরিয়াছে পুনঃ পুল্র মেঘনাদে আজি 
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার 
পরস্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে 
পৃজি মনোনীত বর লতি তার কাছে! 
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম। 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে 
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, তগবতি | 
কহিলেন হরিপ্রিয়া, 'কাদে বসুন্ধরা, 
এ অসহ তার সতি না পারি সহিতে' ) 
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি 
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক- 
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী 

৪।| রাত্রি অধিক হইয়াছে, এই ভাবিয়া 
২৮। পরস্তপ-_শক্রপীড়ক। 
৩৫। শেষ__বাসুকি। 
৩৫। তিনিও আপনি-_ স্বয়ং লক্ষমীও । 
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আদেশিল! নিবেদিতে দাসেরে অন্লদে [ 
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুলমণি। 
কিন্ত দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী, 
যুঝিবে যে রণভূমে রাবণির সাথে ? 
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিম্তেজে সমরে 
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্ত্রজিৎ নামে ! 
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে, 
দেখ তাবি! তুমি কৃপা না করিলে কালি 
অরাম করিবে তৰ ছুরস্ত রাবণি !” 

উত্তরিল! কাত্যায়নী ;__”শৈব-কুলোত্তম 
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী 
তার প্রতি) তার মন্দ, হে দুরন্ত, কতু 
সম্ভবে কি মোর হ'তে? তপে মগ্ন এবে 
তাপসেন্ত্র, তেই, দেব, লঙ্কার এ গতি ।” 

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা /-- 

“পরম অধশ্বচারী নিশাচর-পতি-- 
দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি, 

দেখ বিবেচনা! করি! দরিদ্রের ধন 
হরে যে স্থুর্ঘতি, তব কপা তার প্রতি 
কৃ কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব, 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা হেতু, হ্থখতোগ ত্যজি 
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড়-কাননে ! 
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল 

অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে, 
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি 
মায়াজাল, হরে ছুষ্ট ! হায়, মা, স্মরিলে 
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে 
বলী রক্ষঃ তৃণ-জ্ঞান করে দেবগণে ! 
পর-ধন, পরদারলোভে সদ! লোভী 
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি ) 
হেন মৃটে দয়া তুমি কর দয়াময়ি ?” 

নীরবিলা স্বরীস্বর ; কহিতে লাগিল 
বীণাবাণী শ্বরীশ্বরী মধুর ভস্বরে 3 

“বৈদেহীর দুঃখে দেবি, কার না বিদরে 
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবানিশি 
( কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি ) 
কাদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা 

৫| কুলিশ-_বজ্ত। 
২৬। হরে ু্ট দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে । 

সহেন বিধুবদন! পতির বিনে, 
ও রাঙাঁচরণে, মাতঃ, অবিদিত নছে। 
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি, 
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে 1? নাশি মেঘনাদে, 
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ; 
দাসীর কলঙ্ক তগ্র, শশাঙ্কধারিণি ! 
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে 
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাতবে রণে 1” 

হাসিয়া কহিল! উম1,_-“রাবণের প্রতি 
দ্বেষ তব, জিষ্ুট, তুমি__হে মঞ্্ুনাশিনি 
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্ত্রজিতের নিধনে । 
দুই জন অস্থরোধ করিছ আমারে 
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে 
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত 
রক্ষঃকুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা, 
বাসব, কে পারে, কহ, পৃর্ণিতে জগতে ? 
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বূনধবজ আজি । 
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহা ভয়ঙ্কর, 
ঘন-ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে 
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাহার সমীপে? 
পক্ষীন্ত্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম |” 

কছিলা বিনত-ভাবে অদ্দিতিনন্দন )-- 
“তোমা বিনা কার শক্তি, হে যুক্তিদায়িনি 
জগদঘ্ধে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি 
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ 
ত্রিভুবন ; বুদ্ধি কর ধন্মের মহিমা ; 
হাসো বন্গুধার ভার; বন্থুন্ধরাধর 
বান্থকিরে কর স্থির; বাচাও রাঘবে।” 
এইরূপে দৈতা-রিপু স্ততিলা সতীরে। 

হেনকালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল 
পুরী ; শঙ্ঘঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে 
মঙ্গল-শিক্কণ সহ, মৃছ্ধ যথা যবে 
দ্বর-কুঞ্জবনে গাছে পিককুল মিলি। 

৬। দ্রাসীর কলঙ্ক- আমার পতিকে যে 
ইন্্রজিৎ রণে পরাভূত করে, এই আমার কলঙ্ক। 

১০। মঞ্ুনাশিনী-_সন্দরী-কুল-গর্ববহারিণী। 
১১| নিধনে__নাশে। 

১৭। বৃষধবজ-_-শিব। 
২৪। জগদদ্বে হে জগন্মাতঃ| 

২৯।| স্ততিলা__ম্তৰব করিলেন । 
৩০। মঙ্গলনিক্কণ-স্মজলধ্ৰনি | 
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টলিল কনকাসন। বিজয় সখীরে 
সম্ভাবিয়] মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী 
স্থধিলা )--লো! বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, 
কে কোথা, কি হেতু মোরে পৃজিছে অকালে ? 

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে, 
নিবেদিল! হাসি সখী )-“হে নগ-নন্দিনি, 
সি রর্থী তোমা পৃজে লঙ্কাপুরে | 

-সংঘটিত ঘটে, শ্থু-সিন্দুরে আঁকি 
ও রর পদযুগ, পুজে রঘুপতি 

+ নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিন্ন গণনে। 
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে 
পরম ভকত তৰ কৌশল্যা-নন্দন 
রতুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারি ণি&, 

কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী 
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;__ 
“দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি, 
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে 
(বিকটশিখর 1) এবে বসেন ধূর্টি 1” 

এতেক কহিয় ছুর্গা দ্বিরদ-গামিনী 
প্রবেশিল! হৈমগেছে | দেবেন্ত্র বাসবে, 
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে, 
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী | 
পাইলা প্রসাদ দেহে পরম-আহ্লাদে | . 
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা 
তারাকারা ফুলমালা ; কবনী-বন্ধনে 
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত 
কুন্থম-রতনরাজি, বাজিল চৌদিকে 
যন্নদল, বামাদল গাইল নাচিয়া। 
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল ! 
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি, 
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন ! 
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, 
ভাবি প্রিয়-পদ-শবধ শুনিলা ললনা 

১৮। বিকটশিখর-_ভীষণশৃঙ্গ । মহাদেব এই 
শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা 
যোগাসন নামে বিখ্যাত। কৰি 
স্থানান্তরে তাহা স্পঞ্টব্ূপে লিখিয়াছেন, যথ1__ 

এই সর্গের 

কৈলাসশিখরিশিরে তীষণশিখর 
ভূগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত 

| ভূবনে রঃ ক ৬ 

২৫। তারাকারা-_-তারাকৃতি অর্থাৎ তারাম্বরূপ। 
৩ 

চা, ত্বিষাম্পতি_হৃর্ধ্য | ১৯। 

দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে। 
উঠিলেন যোগিব্রজ, তাবি ইঠ্টদেব, 
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা । 

প্রবেশি স্বর্-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী 
তাবিল! ;-_“কি ভাবে আজি ভেটিৰ তবেশে 1” 
ক্ষণকাল চিস্তি সতী চিস্তিল রতিরে। 
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী 
বরানন৯ কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা, 
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়- 
বায়ু তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমেষে । 
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা 
অঙ্কুলীর পরশনে ! গেলা কামবধূ, 
দ্রুতগতি বায়ুপথে কৈলাস-শিখরে। 
সর্সে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী 
নামে ত্বষাম্পতি দূতী উধার চরণে, 
নমিলা মদন-প্রিয়া হর-প্রিয়া-পদে | 

আশীষি রতিরে, হাঁসি কহিল! অস্বিকা )-_ 
“যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্তর ; কেমনে 
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাহার সমাধি; 
কহ মোরে, বিধুযুখি ?” উত্তরিলা নমি 
স্ুকেশিনী,_“ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি | 
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর-বপু$, আনি 
নানা আতরণ * হেরি যে সবে, পিনাঁকী 
ভুলিবেন, ভূলে যথা খতুপতি, হেরি 
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুস্তলা 1” 

এতেক কহিয়া রতি, ম্থবাসিত তেলে 
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী। 
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে, 
হীরক-যুকুতা-মণি-খচিত ; আনিল! 
চন্দন, কেশর সহ কুস্কুম, কম্তরীঃ 
রত্র-সঙ্কলিত-আতা কৌষেয় বসনে। 
লাক্ষারসে পা-ছুখানি চিন্রিলা হরষে 

টাটা শী ীশীশশল 

৪। তবেশ-ভাবিনী-_শিবমোহিনী দুর্গা । 
৫ | তেটিব__সাক্ষাৎ করিব। 
৮। বিহারিতেছিলা-__বিহার করিতেছিলেন। 

সমাধি-_ 
২৩। পিনাকী--পিনাক নামক ধন্র্ধারী 

রী শিব। ৩১। কৌষেয়__-রঙবিশেষ। রত্ব- 
সঙ্কলিত-আতা অর্থাৎ যে বস্ত্রে বিবিধ রত্বের আভা 
আছে। - 

৩২। লাক্ষারস__আল্তা । 



৯৮ 

চারুনেত্রা। ধরি মুক্তি ভূবনমোহিনী, 
সাজিলা নগেন্দ্রবালা ; রসানে মুজ্জিত 
হেমকান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল ! 
হেরিল! দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ; 
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে 
নিজ-বিকচিত রুচি । হাসিয়া কহিলা, 
চাহি ল্মর-হর-প্রিয়। স্মর-প্রিয়-পাঁনে ;-- 
ণ্ডাক তব প্রাণনাথে |” অমনি ডাকিলা 
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে খতুবরে 1) 
মদনে মদন-বাঞ্। আইলা ধাইয়া 
ফুল-ধন্ুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী, 
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে! 

কহিলা শৈলেশ-স্থতা চল মোর সাথে, 
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি 
যোগে মগ্ন এবে, বাছু] ; চল ত্বরা করি।” 

অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন, 
মদন আনন্দময়, উত্তরিল! ভয়ে ১ 
“হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে? 

স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি, মা, তরাসে! 
যূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি, 
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিল! আপনি, 
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার তাজি 
বিশ্বনাথ, আরস্তিল! ধ্যান; দেবপতি 
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান তািতে। 
কুলগ্নে গেনু, মা) বথা মগ্র বামদে 
তপে ; ধরি ফুল-ধন্নুঃ, হানিম্ত কুক্ষণে 
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে 
গজরাজে, পরি বন ভীষণ গর্জন, 
গ্রাসিল! দাসেরে আমি রোষে বিন্তাবন্থ, 
বাস ধার, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে । 
হাঁয়, মা, কত যে জাল! সহিন্থু, কেমনে 
নিবেদি ও বাড পায়ে ? হাহাকার রবে, 
ডাকিন্থু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে 3 
কেহ না আইল; ভম্ম হইনু সত্বরে !__ 
ভয়ে ভগ্নোন্যম আমি ভাবিয়। ভবেশে ; 
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে ।” 

৭। স্মর-হর-প্রিয়া__শিবপ্রিয়। ছুর্গা ৷ স্মর-প্রিয়া 
-কামপ্রিয়া রতি । 

১২।  স্বদেশ-সঙগীত-ধবনি_স্বদেশীয় তাষা 
শবা। 

শিট শী শী তপীস্পপপীশীাাশ্শাাীস্ী শেিশ পপ 4৮. ২. _ ক 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী )- 
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নিয়-হৃদয়ে, 
অনঙ্গ ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি ! 
যে অগ্নি কুলগ্নে তোম। পাইয়া স্বতেজে 
জালাইল, পৃজা তব করিবে সে আজি, 
ওষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী 
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিষ্ভার কৌশলে 1” 

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে, 
কহিলা ;_-"অতয়দান কর যারে তুমি, 
অতয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে? 
কিন্ত নিবেদন করি ও কমল-্পদে )-- 
কেমনে মন্দির হ'তে, নগেন্ত্-নন্দিনি, 
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিশী-বেশে ? 
মুহর্তে মাতিবে, মানতঃ, জগৎ, হেরিলে 

. ও বূপ-মাধুরী 3 সত্য কহিন্থ তোমারে । 
ছিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে। 
স্রাস্থুর-বুন্দ যবে মি জলনাথে, 
লভিলা অমৃত, ছু দিতিস্থত যত 
বিবাদিল দেব সহ সুধানধু-হেতু । 
মোহিনী-মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি | 
ছদ্মুবেশী হৃমীকেশে ত্রিভ্ুবন ছেবি, 
হারাইল? জ্ঞান সবে এ দাসের শরে ! 
অধন-অমৃত-আশে ভূললা অমৃত 
দেব-দৈত্য ; নাগদল নগ্রশিরঃ লাজে, 
হেরি পৃষ্গদেশে বেণী £ মন্দর আপনি 
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে । 
স্বরিলে সে কথ!, সতি, হাসি আলে মুখে । 
নলম্বা অন্বরে তামু এত শোতা যদি 

ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন 
কান্তি কত মনোহর 1” অমনি অস্থিকা, 
স্ববর্-বরণ ঘন, মায়ায় স্থজিয়া। 
মায়াময়ী, আবরিলা চার অবয়বে । 
হায় রে, নলিশী যেন দিবা-অবসানে 

পা সন ২ ৯ িশ্পশ্পীতাতীশি শীল শা এ" ৮০ পাত "শত ১ শপ পাশ পাপস প গত 

২৮। মলম্বা--স্বর্ণপত্্র | অন্বর-_-বসন। 
মলম্বা অন্বরে ইত্যাদি-_তাস্র স্বর্ণপত্রস্বর্ূপ বস্ত্রাবৃত 
হইলে অর্থাৎ তামার গিল্টি করিলে যদি এত 
শোভা হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ কাঞ্চনকাস্তি 
কত মনোহর হইবে। শ্রীপতি বিষ্ণু পুরুষ হইয়া 
স্ত্রীবেশ ধরিতে যখন এত মনোহর হুইয়াছিলেন, 
তখন তুমি প্রকৃত নারী, তোমাকে এ বেশে 
দেখিলে লোকের কি দশা না ঘটিবে ! 



মেঘনাদবধ-কাব্য ১৯ 

ঢাঁকিল বদন-শশী ! কিন্বা অগ্রি-শিখা, 
তশ্মরাশি-মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা ! 
কিম্বা ম্থধা-ধন যেন, চক্র-প্রলরণে, 
বেড়িলেন দেব শক্র ন্ুধাংশুমণ্ডলে 1, 

ঘিরদ-রদ-নি্িত গৃহদার দির 
বাহিরিলা শ্থহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন 
উধা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধন্ুঃ, 
পৃষ্ঠে তৃণ, খরতর ফ্ুল-শরে ভর1__ 
কণ্টকময় মূণালে ফুটিল নলিনী | 

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ-শিখর 
ভবগুমান্, যোগাসন নামেতে খিখ্যাত 
ভুবনে ; তথায় দেবী ভূবন-মোহিনী 
উতরিলা গজজগতি । অমনি চৌদিকে 
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, তৈরব-নিনাদী 
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা! 
শান্ত শাস্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে 
মেঘদল, তমঃ যথ! উমার হসনে ! 

দখিল! সম্্খে দেবী কপন্দী তপসী, 
বিভুতি-ভূমিত দেহ, মুদিত-নয়ন, 
তপের সাগরে মগ্ন, বাহা-জ্ঞান-হত ! 

কহিল মদনে হাসি ম্চারুহাসিনী 
“কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ? 
হান তব ফুল-শর |”_ দেবীর আদেশে 
হাটু পাড়ি মীনপবজ, শিক্জিনী টক্কারি, 
সন্মোহন-শরে শূল বিধিল উমেশে ! 
শিহরিলা শুলপাণি। লডিল মন্তুকে 
জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে 
ঘোর মড-মঙ রবে লড়ে ভূকম্পনে । 
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা তালে 
চিন্্রভাঙ্ ধকৃধকি উজ্জ্বল জলনে ! 
তয়াকুল ফুল-ধন্ুঃ পশিলা অমনি 
তবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি 

৯। কণ্টকময় মৃণাল ইত্যাদি_-অগ্রে দুর্গা 
নলিনী-স্বরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মৃণাল। 
তুণস্থ শরসকল কণ্টকন্বরূপ । 

১৬। শান্তিদেবী আসিলে যেমন সমুদ্র স্থির- 
তাব ধরেন। 

১৮। কপদ্দী-_মহাদেব। 
৩০। চিত্রভাঙ্গ-_ অগ্নি | 

কেশরি-কিশোর-ত্রাসে কেশরিণী-কোলে, 

গম্ভীর-নিষ্ধোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
বিজলী ঝলসে আখি কালানল-তেজে ! 
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জটি । 
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিল। গিরিজা । 

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিল। হরষে 
পশতপতি,_“কেন হেথ! একাকিনী দেখি, . 
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্্রজননি ?- 
কোথায় মুগেন্দ্র তব কিস্কর, শঙ্করি ? 
কোথায় বিজয়া জয়া ?”__হাঁসি উত্তরিল 
ল্ুচারু-হাসিনী উমা এ দাসীরে, ভুলি, 
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে; 
তেই আসিয়াছি, নাথ, দূরশন-আশে 
পাঁ-দুথানি ! যে রমণী পতিপরায়ণা, 
সহচরীসহ সে কি যায় পতি-পাশে ? 
একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণকান্ত তার!” আদরে ঈশান, 
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে 
বসাইলা ঈশানীরে । অমনি চৌদিকে 
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোতে, 
মাতি শিলীমুখবুন্দ 'আইলা ধাইয়া ; 
বছিল মলয়বায়ু; গাইল কোকিল; 
নিশার শিশিরে ধৌত কুস্থম-আসার 
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে 
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে 
ইহা হতে !) কুস্থমেফু, বসি কুতুহলে 
হাঁনিলা, কুন্গুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে 
শরজাল ;-_ প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী ! 
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল টাদেরে, 
হাসি ভশ্বে লুকাইলা দেব বিভাবন্থু 1৮ 

মোহন না নি মোহি মোহিনীরে 

তোমার মলের কথা, বাসব কি বকিছেছু 

১। কেশরি- কিশোর ইত্যাদি; ; মেঘের গর্জনে 
এবং বিদ্যদ্রিতে ভীত হইয়া যেমন কেশরি-কিশোর 
অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর ক্রোড়দেশে প্রবেশ করে, 
সেইরূপ শিবের ললাটস্থ অগ্নির গঞ্জনে ও তেজে ভীত 
হুইয়। মদন তগবতীর বক্ষঃম্থলে আশ্রয় লইলেন। 

২৯-৩০। চন্দ্রচড়কে কামমদে মত্ত দেখিয়া 
ললাটম্থ চন্দ্র লজ্জায় মলিন হইলেন। অগ্রিও 
তন্মাবৃত হইয়া রছিলেন। 



২০ মাইকেলশ্গ্রস্থাবলী 

শচী সহ আঙিয়াছে কৈলাস-সদনে 3 
কেন বা অকালে তোমা পৃঁজে রঘুমণি 1 
পরম তকত মম নিকযা-নন্দন ; 
'কিন্ত নিজ কর্্মফলে মজে ছুষ্টমতি। 
বিদ্রে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথ 
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি? 
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্্র-সমীপে । 
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 
মায়াদেবী-নিকেতনে | ষায়ার প্রসাদে, 
বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শূরে !” 

চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে 
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহর্বুঃ চাহি 

সে স্ুখ-সদন-পানে ! ঘন রাশি রাশি, 
্বর্ণবর্ণ, ্থবাসিত বাস শ্বাসি ঘন, 
বরষি প্রহ্ছনাসার-_কমল, কুমুদী, 

মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া--ঘিরিল চৌদিকে 
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ। 

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত হৈমময় দ্বারে 
দাড়াইলা বিধুমুখী যদন-মোহিনী, 
অশ্রময় আখি, আহা ! পতি বিহনে ! 
ছেনকালে মধু-সখা উতরিলা তথা, - 
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ 
আলিঙ্গন-পাশে বাধি, তুষিলা ললনে 
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্র-বিদ্দু, যথা 
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে, 
দরশন দিলে তান উদয়-শিখরে। 
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া, 
( সরস বসন্ত-কালে সারী শুক যথা ) 
কহিলেন প্রিয় ভাষে )-“বাচালে দাসীরে 
আস্ত আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন | 
কত যে তাবিতেছিন্থ, কহিব কাহারে ? 

৯ তারে--ইন্ত্রকে। 
১৪-১৫ | ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি--ন্বর্ণবর্ণ মেঘ- 

পুঞ্জ স্থুরতিবায়ুন্বরূপ নিশ্বীস ত্যাগ এবং নানাপ্রকার 
ন্গন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া দেবদম্পতিকে বেষ্টিত 
করিল। 

১৯৬। প্রহছনাসার-_ পুষ্পবৃষ্টি। 
২৮। তান্থ- হৃর্যা। 

কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিষুখি 

বামদেব নামে, নাথ, সদা কাপি আমি 
স্মরি পূর্ববকথা যত ! ছুরস্ত হিংসক 
শুলপাঁণি! যেয়ো না গো আর তার কাছে 
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !* সুমধুর হাসে, 
উত্তরিলা পঞ্চশর ;- “ছায়ার আশ্রমে, 
কে কবে ভাঙ্কর-করে ডরায়, দ্ুন্বরি ? 
চল এবে যাই যথা দেব-কুলপতি |” 

স্থবর্ণআসনে যথা বসেন বাসব, 
উতরি মন্মথ তথা নিবেদিলা নমি 
বারতা । আরোহি রথে দেবরাজ রথী 
চলি গেল! দ্রুত-গতি মায়ার সদনে । 
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অন্বরে, 
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর-নিষ্ধোষে 
ঘোষিল রথের চক্র, চুণি যেঘ-দলে। 

কতক্ষণে সহত্রাক্ষ উতরিল। বলী 
যথা বিরাজেন মায়া । ত্যজি রথবরে, 
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে। 
কত যে দেখিলা, দেব, কে পারে বশিতে ? 
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত- 
আভাময় ন্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী 
শক্তীম্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি 
কহিলা ;_-“আশীষ দাসে, বিশ্ববিমোহিনি 1” 

আশীষি মুধিলা দেবী ;_-“কহ, কি কারণে, 

গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?” 
উত্তরিলা দেবপতি )--"শিবের আদেশে, 

মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে । 
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিক্রি জিনিবে 
দশানন-পুজে কালি? তোমার প্রসাদে 
(কহিলেন বিরূপাক্ষ ) ঘোরতর রণে 

নাশিবে লক্ষণ শূর মেঘনাদ শৃরে |” 
ক্ষণকাল চিস্তি দেবী কহিলা বাসবে ;-_- 

“ছুরস্ত তারকান্ছুর, স্থুর-কুল-পতি, 

১। বামদেব--মহাদেব। 

৫। পঞ্চশর--পঞ্চবান অর্থাৎ কন্দর্প। 
৬। ভাঙ্কর-কর- কৃর্ধ্যকিরণ। 
৮| বাসব_ইন্ত্র। ১২। বাজী-_-ঘোড়া। 

১৫ | সহম্বাক্ষ_ হন্ত্র। 

১৯ সৌর-খরতর-কর-জাল ইত্যাদি-_কৃর্য্যের 
করজাল নিশ্মিত ; অর্থাৎ অতীব উজ্জ্বল । 

২৭। সৌমিত্রি-_সুমিত্রানন্দন লক্ষণ । 



মেঘনাদবধ-কাব্য ২১ 

_সমরে) কৃত্তিকা-কুলবল্পত সেনানী, বাসব, কহিলা শুর চিত্ররথ শূরে ;-- 
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে। "যতনে লইয়া অস্ত্র যাও, মহাবলি, 
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে ্র্ণলঙ্কাধামে তুমি। সৌমিক্রি কেশরী 
আপনি বৃষভ-ধবজ, শ্যজি রুদ্র-তেজে মায়ার প্রসারে কালি বধিবে সমরে 
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত মেঘনাদে। কেমনে, ত! দিবেন কহিয়া 
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে, 
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, স্থনাসীর, হে গন্ধবর্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী 
তয়ঙ্কর তৃণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, মঙ্গল-আকাজ্ষী তার; পার্বতী আপনি 
বিষাকর-ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা ! হরপ্রিয়া, স্ুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি। 
ওই দেখ ধচ্ুঃ, দেব 1” কহিলা হাসিয়! অভয় প্রদান তারে করিও, দ্ুমতি ! 
হেরি সে ধন্গুর কান্তি, শচীকান্ত বলী ;-- মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে 

“কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধন্গুঃ রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে 
রত্বময়! দ্িবাকর-পরিধি যেমতি, বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি। 
জলিছে ফলক-বর-_ধাধিয়া নয়নে ! মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি 
অগ্রিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর ! যাও চলি। পাছে তোম] হেরি লঙ্কাপুরে, 
হেন তুণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?” বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি 

“স্তন, দেব,” ( কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী )__ আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া 
“ওই সব অস্ত্র-বলে, নাশিলা তারকে প্রতঞ্জনে দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে 
ষড়ানন। ওই সব অক্ত্রবলে, বলি, বায়ু-কুলে; বাহিরিয়! নাচিবে চপলা 
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিন্থ তোমারে । দস্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পৃরিব জগতে ।” 
কিন্ত হেন বীর নাহি এ তিন ভূবনে, প্রণমি দেবেন্্র-পদে, সাবধানে লয়ে 
দেব কি মানব, স্তায়-যুদ্ধে যে বধিবে অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্যে চিত্ররথ রথী। 
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে, তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে 
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে, কহিলা ;-_“প্রলয়-ঝড় উঠাঁও সত্বরে 
রক্ষিব লক্ষ্মণ, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে । লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি, 
যাও চলি স্থুর-দেশে, সুরদল নিধি ! কারাবদ্ধ বায়ুদলে, লহ মেঘদলে ; 

. (স্ুল-কুল-সখী উ্যা যখন খুলিবে বন্দ ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে 
রর রর পূর্বাশার হেয়দ্বারে পন্ম-কর দিয়া নির্ধোষে 1” উল্লাসে দেব চলিলা অমনি, 

- কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী ভাঙগিলে শৃঙ্খল লম্ষি কেশরী যেমতি, 
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে_ যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে ।৯ গিরিগর্ভে । কত দুরে শুনিল! পবন 

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে, ঘোর কোলাহলে ; গিরি ( দেখিলা ) লড়িছে 
অস্ত্র লয়ে গেল৷ চলি ব্রিদশ-আলয়ে। অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন 
বসি দেব সভাতলে কনক-আসনে রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। 

| মদ্বার ললা পরশে । 
১। কৃত্তিকা-কুল-বন্পত সেনানী-_কার্তিকেয়। ৬৭ ৮৯৯৪ ৬ বেগে 
৪। বৃষতধবজ-_শিব । -______ল্ শীলা 
৫| ফলক--ঢাল। ১৯। চপলা- চঞ্চল! অর্থাৎ বিদ্যুৎ । 
৭। ্ুনাসীর-_হে হন্ত্র! ২০। দভ্তোলি_বজ্জ। ২৩। প্রভঞ্জন-_বায়ু। 

২৮। পূর্ববাশার-_পূর্বদিকের | ৩৩। অন্তরিত পরাক্রমে--কেন না, পরাক্রমী 
৩০। ইন্ত্রজিত-ভ্রাসহীন করিবে-_কেন না, বায়ুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ্ধ 

লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে। রহিয়াছে । 



২২ মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

যথ! অধ্বুরাশি, যবে ভাঙে আচস্থিতে 
জাঙাল। কাপিল মহী; গঞ্জিল জলি ! 
তুঙ্গ শূঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী 
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণ-রঙ্গে মাতি ! 
ধাইল চৌদিকে মন্ত্রে জীমৃত ; হাসিল 
ক্ষণপ্রভা ; কড়মডে নাদিল দস্ভোলি। 
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে । 
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি 
রাশি রাশি; বনে বুক্ষ পড়িল উপড়ি 
মড় মড়ে) মহাঁঝড় বহিল আকাশে ; 
বধিল আধাঢ যেন স্থষ্টি ডুবাইতে 
প্রলয়ে। বুষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে। 
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ বে যাহার ঘরে । 

যথায় শিবির-মাঝে বিরাজেন বলী 
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রী 
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংস্তমালী, 
রাজ-আভতরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে 
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি, 
ঝোলে তাহে অসিবর- ঝল-ঝল-ঝলে ! 

কেমনে বণিবে কবি দেব-ভূণ, ধনু, 
বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা 
স্বর্ময়ী ? দৈব বিভা ধাধিল নয়নে, 
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পুরিল সহসা । 

সসন্ত্রমে প্রণমিয়া দেব-দূত-পদে 
রঘ্বুবর, জিজ্ঞাসিল| ;-“ছে ত্রিদিববাসি, 
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে 
এ হেন মহিমা, রূপে ?--কেন হেথা আজি, 
নন্গন-কানন তাজি, কহ এ দ্াসেরে? 
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ? 
তবে যদি কৃপা, প্রভূ, থাকে দাস প্রতি, 

৩। তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে- উচ্চ পর্বতাকারে। 

তরঙ্গ-আবলী-_ঢেউ-সমূহ। ৫ মন্ত্র-_গম্ভীর 
শক । জীমূত__মেঘ। 

৬। ক্ষণপ্রভা__বিছ্যুৎৎ। 
১২। বৃষ্ঠিল শিলা__শিলাবৃষ্টি হইল। 

পাচ, অর্থয লয়ে বসে! এই কুশাসনে। 
তিখারী রাঘব, হায় 1” আশীষিয় রথী 
কুশাসনে বসি তবে কহিল ম্থুন্বরে ;_- 

“চিন্তরথ লাম মম, শুন, দাশরথি ) 
চির-অন্গচর আমি সেবি অহরহঃ 
দেবেন্ত্রে; গন্বব্বকুল আমার অধীনে। 
আইন এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে ; 
তোমার মঙ্গলাকাজ্জী দেবকুল সহ 
দেবেশ | এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমণি, 
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অন্থজে 
দেবরাজ । আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী 
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি 
নাশিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শূরে। 
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি ! 
স্থপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়! !” 

কহিলা রঘুনন্দন ;--“আনন্দ-সাগরে 

তাসি্ু, গন্ধর্ববশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে ! 
অজ্ঞ নর আমি ) হায়, কেমনে দেখাৰ 
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।” 

হাসিয়া কহিলা দূত শুন, রঘুমণি_ 
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন, 
ইক্জ্রিয়-দমন, ধর্মপথে সদা গতি 
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা 3 চন্দন, কুন্থৃম, 
নৈবেষ্য, কৌধিক বন্ত্র-আঁদি বলি যত, 
অবহেলা করে দেব, দাতা! যে যগ্যপি 

অসৎ! এ সার কথা কহিন্থ তোমারে 1” 
প্রণমিলা রামচজ্জ ; আশীষিয় রথী 

চিত্ররথ, দেবরথে গেল৷ দেবপুরে। 
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি ; 
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ, 
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে 
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দে 
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে । 

১১। আনির্ভাবি_আবিভূর্ত হইয়া। 
১৮। সারসন__কট্যাতরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ । ২৪। বলি-_পুজোপহার | 
২১। সৌর কিরীট- হ্রর্যসদৃশ উজ্জল মুকুট । ৩১-_৩৩। তরল সলিলে ইত্যাদি_-রজোময় 
২৫| হেত্রিদিববাসি ইত্যাদি-_হে স্বর্গবাসি, কৌমুদিনী অর্থাৎ রৌপ্যপ্রভা চন্দ্রিকা পুনঃ তরল 

আপনি যে এক জন স্বর্গীয় পুরুষ, তাহার কোন সলিলে অর্থাৎ চঞ্চল জলে দেহ আবগাছে--অব- 
সন্দেহ নাই। কেন না,ন্বর্গ ব্যতীত আর কোন্ গাহন করিতে লাগিল অর্থাৎ মেঘমুক্ত চন্দ্রের কিরণ- 
স্থলে লোকের এরূপ মহিম! এবং রূপের সম্ভব আছে? জাল পুন: জলস্থলে শোভমান হুইল । 



মেঘনাদবধ-কাব্য ২৩ 

আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিব 
শবাহারী ) পালে পালে গৃধিনী, শকুনি, 

পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ 

ভীম-প্রহরণ-ধারী-_মতত বীর-মদে | 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অস্ত্রলাতো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ | 

ত্তভীল্ঞ হন 

প্রমোদ-উদ্ভানে কীদে দানব-নন্দিনী অরিন্দম ইন্্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে? 

প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী । এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী। 
অশ্র-জীখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি। 

কতৃ, ব্রজ-কুঞ্জবনে, হায় রে, যেমনি 

ব্রজ-বালা, নাহি হেরি কদস্বের মূলে 

পীতধড়া পীতাস্থরে, অধরে যুরলী। 
কতৃ বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ 

বিরহিণী, শৃন্ত-নীড়ে কপোতী যেমতি 
বিবশা। কত বা উঠি উচ্চ গৃহ-চুড়ে, 
একদুষ্টে চাহে বামা দুর-লঙ্কাপানে, 
অবিরল চক্ষুঃজল মুছিয়া আঁচলে 1 

নীরব বাশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, 
গীতধ্বনি। চারিদিকে সখী-দল যত, 

বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে ! 

কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদন! 
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ? 

উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে । 
শিহুরি প্রমীলা সতী, মুছু কলম্বরে, 
বাসস্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা, 
তার গল! ধরি কাঁদি, কহিতে লাগিল! 7- 

“ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী, 
কাল-ভূজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে, 
বাসস্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি, 

পপ আপ পা ৮ পাপ পাপে শা 

১। শিবা--শুগালী,। 
২। শবাহারী-_মৃতদেহতক্ষক | 
৪। পতিবিরহে ইত্যাদি-_ প্রথম সর্গে মেঘনাদ 

প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কায় গমন করেন 
এবং রক্ষোরাজজ কর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত 
চইয়া ফিরিয়! আসিতে পারিলেন না) প্রমীলা 
পতির বিরহে উতলা হুইয়া উঠিলেন। 

তুমি যদি পাঁর, সই, কহ লো, আমারে ।” 
কহিল! বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি 

কুহরে বসস্তসখা ;--কেমনে কহিব, 
কেন প্রাণনীথ তব বিলম্বেন আজি ? 
কিন্ত চিন্তা দূর তুমি কর, সীমস্তিনি ! 
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে। 
কি ভয় তোমার সখি? ম্থরাজুর-শরে 
অভেগ্ভ শরীর ধার, কে তারে আটিবে 
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জবনে | 
সরস কুম্ুম তুলি, চিকণিয়া গাখি 
ফুলমালা । দোলাইও হাঁসি প্রিয়গলে 
সে দামে, বিজয়ী রথচুড়ায় যেমতি 
বিজয়-পতাঁকা লোক উড়ায় কৌতুকে |” 

এতেক কহিয়! হে পশিলা কাননে, 

যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী, 
হাসাইয়া কুধুদেরে ) গাইছে ভ্রমরী ) 
কুহরিছে পিকবর , কুসুম ফুটছে 
শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজি-ভালে 
( মণিময় সিঁথীরূপে ) জোনা'কীর পাতি ; 
বহিছে মলয়ানিল, মন্্বরিছে পাতা] | 
আচল ভরিয়া ফুল তুলিল] দুজনে । 

২। ভীম প্রহরণ__তয়ানক অস্ত্র। 
৫ | ব্যাজ-_বিলম্ব | ৮। বসন্তসখা-_-কোকিল। 
৯। বিলম্বেন-_বিলম্ব করেন। 

১০। লীমস্তিনি-হে রমণী।, 
১৭| দাম__মালা। ২০। কৌমুদী-_জ্যোতস্া | 
২৪। পাঁতি-_শ্রেণী। 
২৫। মন্ত্বরিছে- মন্র শব্দ করিতেছে । 



২৪ 

কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আখি 
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে? 
কত দূরে হেরি বামা কৃরয্যমুখী ছুঃখী, 
মলিন-বদনা, মরি, মিহ্র-বিরহে, 
দীড়াইয়া তার কাছে কহিলা স্বরে ;-- 
"তোর লো যে দশ! এই ঘোর নিশাকালে, 
তান্প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা । 
আধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে ! 
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে ! 
যে রবির ছবি-পানে চাহি বাচি আমি 
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি! 
আর কি পাইৰ আমি ( উষার প্রসাদে 
পাইবি যেমতি, সতি, তুই ) প্রাণেশ্বরে ?” 

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে, 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্তাষি 
কহিলা প্রমীলা সতী )--"এই তো তুলিঙ্ু 
ফুলরাশি) চিকণিয়া গাখিু, স্বজনি, 
ফুলমাঁলা ; কিন্ত কোথা পাব সে চরণে, 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পুজিবারে ! 

কে বাধিল মুগরাজে বুঝিতে না পারি । 
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।” 

কহিলা বাসন্তী সখী,_-“কেমনে পশিবে 
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ! অলঙ্ঘ্য সাগর- 
সম রাখবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে ! 
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে 
অন্ত্রপাণি, দণ্পাণি ধওুধর যথা।” 

রুষিলা দানব-খালা প্রমীলা রূপসী 3__ 
“কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিম্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ? 
দানব-নন্দিলী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ; 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, 
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? 

 ৯। কত যে ইত্যাদি- প্রশীলা শিশিরশবরূপ 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

. পশিৰ লঙ্কায় আজি নিজ ভূজ-বলে ; 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নুমণি ?” 

এতেক কহিয়া সতী গজপতি-গতি, 
রোষাবেশে প্রবেশিলা স্ববর্ণ-মন্দিরে । 

যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারঘী, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা 
নারীদেশে ;) দেবদত্ব শঙ্খ-নাদে রুষি, 
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;-- 
উথলিল চারিদিকে ছুন্দুতির ধ্বনি; 
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, 
উলঙ্গিয়া অসি-রাশি, কার্ম্ুক টক্কীরি, 
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে; ঝকৃ্ ঝক্ ঝকি 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিত1 উজলিল পুরী ; 
মন্দুরায় হেষে অর, উদ্ধকর্ণে শুনি 
নুপুরের ঝন্ঝনি, কিস্িণীর বোলী, 
ভমরুর রবে যথা নাচে কাল-ফণী। 
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি, 
গম্ভীর-নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি 
দুরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে, 
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিল অমনি ;-- 
সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে । 
ববমুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্া ধনী, 
সাজাইয়া! শত বাজী বিবিধ সাজনে, 
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে 
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী। 
অশ্বপার্থে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি। 
নাঁচিল শীর্ষক-চূড়া; ছুলিল কৌতুক 
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তুণীরের সাথে । 
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা 
মৃণীল। হেষিল অশ্ব মগন হুরষে, 
দানবদলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি 
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি | 
বাজিল সমর-বাস্ঠ ) চমকিলা দিবে 
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে। 

শপ ীশীটী, 
সপ শা "২ শি শশী পপ আপা পাস শা 

অশ্রবিন্দু দ্বারা অনেক ফুলদলকে মুক্তিল অর্থাৎ যেন ১১। কার্দুক-_ধন্থঃ |, 
মুক্তাফল: দিয়া অলঙ্কত করিল। ৩। হৃধর্যমুখী-_- ১২। ফলক__ঢাল। 
পৃক্পবিশেষ। ৪। মিহির_হুধ্য। ১২-১৩। আর  ১৩। কঞচুক- বর্খ, সীজোয়া। 
কি পাইব ইত্যাদি_্ধ্মুখি, যেমন নিশা! প্রভাত. ৯৭| শ্রবণ__কর্ণ। বিদরি-£বিদীর্ণ করিয়া। 
হইলে তুই তোর প্রীণনাথ ক্ুর্যযকে পাইবি, ৯৯। কন্দর--পর্বতগহ্বর | 
আমি কি আর আমার প্রাণনাথকে পাইৰ ? ২৪। অলিন'-_বারান্দা। 

২৩। চমু _সৈম্ত। ২৭। শীর্ষক__শিরোভ্ষণ। ৩৩। দিবে__ স্বর্গে । 



মেঘনাদবধ-কা ৫ 

রোষে লাজ-ভয় ত্যজি, সাজে তেজন্থিনী 
প্রমীলা! । কিরীট-ছটা কবরী উপরি, 
হায় রে, শোভিল যথা কাদন্বিনী-শিরে 
ইন্দ্রচাপ ! লেখ! ভালে অঞ্জনের রেখা, 
তৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা 
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে 
ন্ুলোচনা, কটিদেশে যতনে আটিলা 
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সাঁরসনে | 
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক ছুলিল, 
রবির পরিধি হেন ধাধিয়া নয়নে ! 
ঝকৃঝকি উরুদেশে (হার রে, বর্তল 
যথা রস্তা-বন-আভা 1 ) হৈমময় কোষে 
শোৌভে খরশাণ অসি; দীর্ঘ শূল করে ; 
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা-আভরণ 1__ 
সাজিল! দানব-বালা, হৈমবতী বথা 
নাশিতে মহিষাম্থরে ঘোরতর রণে, 
কিংবা শুস্ত নিশুস্ত, উন্মদ বীর-যদে। 
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িল! সতীরে 
অশ্বারীঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী 
বড়বা নামেতে বামী-_বাঁড়বাগ্রি-শিখা ! 

গম্ভীরে অন্বরে যথা নাদে কাদন্বিনী, 
উচ্চৈঃম্বরে নিতন্বিনী কহিলা সম্ভাষি 
সখীবৃন্দে ১_“লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি ! 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে ! 
কেন যে দাশীরে ভূলি বিলম্বেন তথা 
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ? 
যাইব তাহার পাশে ; পশিব নগরে 
বিকট কটক কাটি, জিনি ভূজবলে 
রঘুশরেষ্ঠে-_-এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ) 
নতুবা মরিব রণে__যা থাকে কপালে! 
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;-_ 
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 
দ্বিষং-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে ! 

৯১। বর্ভল- গোল । 
১৩। খরশাণ-_ তীক্ষ। 
২০। বামী- অশ্বস্ত্রী। বড়বা শবেরও এ 

অর্থ; কিন্তু এ স্থলে প্রমীলার ঘোড়ার নাম। বাড়- 
বাগ্নিশিখা সদৃশ তেজন্বিনী। 

২৯। কাদঘ্বিনী__মেঘমালা | ৩৩। দ্বিষৎ- 
শোঁণিত-নদে ইত্যাদি-_রিপুকুল-রক্ত-স্থষ্ট নদে । 

অধরে ধরি লো মধু; গরল লোচনে 
আমরা ; নাহি কি বল এ ভূজ-মৃণালে ? 
চল সবে রাঘবের হেরি বীর-পণা। 
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী 
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটাবনে 
দেখিব, লক্ষণ শূুরে ; নাগ-পাশ দিয়া 
বাঁধি লব বিভীবণে-__রক্ষঃ-ঝুলাঙ্গারে ! 
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা 
নলবন। তোমরা লো! বিদ্যুৎ-আকৃতি, 
বিছ্যতের গতি চল পড়িল অরি-মাঝে ?” 

নাদিল দানব-বালা হুঙ্কার রবে, 
মাতঙ্জিনী-যৃথ যথা-_মত্ত মধু-কালে ! 

যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি 
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে । 
টলিল কনক-লঙ্কা, গজ্জিল জলধি ; 
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল-চৌদিকে ;_ 
কিন্ত নিশাকালে কবে ধৃম-পুঞ্জ পারে 
আবরিতে অগ্নি-শিখ! ? অগ্রি-শিখা-তেজে 
চলিলা প্রমীল! দেবী বাঁমা-বল-দলে ! 

কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিন-ছুয়ারে 
বিধুযুখী । একেবারে শত শঙ্খ ধরি 
ধবনিলা, টক্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ, 
্ত্ীবৃন্দ ! কাপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাপিল 

মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে 
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে 
কুলবধূ ) বিহঙ্গম কীপিল কুলায়ে 3 
পর্ববত-গহ্বরে সিংহ, বন-হস্তী বনে ) 
ডুবিল অতল জলে জলচর যত! 

পবন-নন্দন হুনু ভীষণ-দর্শন, 
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিল! ;__ 
“কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে ? 
জাগে এ দুয়ারে হনুং যার নাম শুনি 
থরথরি রক্ষোনাথ কাপে সিংহাসনে ! 
আপনি জাগেন প্রভূ রঘু-কুল-মণি, 
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, 
শত শত বীর আর-ছুদ্ধর্য সরে | 

১৩। বায়ু-সখা-_বামুরূপ সখা । 
২৬1 পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র আপনি ছিলেন।-- 

“্দাশরথি পশ্চিম-ছুয়ারে” 
_ প্রথম সর্গ। 

২৯। ভীষণ-দর্শন__তয়ঙ্কর-মুভ্তি। 
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কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি, ছুর্মতি ? 
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী। 
কিন্তু মায়াবল আমি টুটি বাছ-বলে 7 
যথ! পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে !” 

ন্বযুণ্-মালিনী সখী ( উগ্রচণ্ডা ধনী !) 
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিল ভুঙ্কারে ;-- 
“শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে, 
বর্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী ! 
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে 
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ, সিংহী কি বিবাদে? 
দিন্ধ ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি । 
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি, 
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষণ ঠাকুরে, 
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে ! 
অরিন্দম ইন্ত্রজিত্ব_ প্রমীলা সুন্দরী 
পত্বী তার; বাহু-কলে প্রবেশিবে এবে 
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পুজিতে বুবতী ! 
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তীহাতর ?” 

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি 
হনূ, অগ্রসরি শৃর, দেখিলা সভয়ে 
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীল] দানবী। 
ক্ষণ-প্রভাসম বিভা খেলিছে কিরীটে ) 
শোতিছে বরাঙ্গে বন্ম, সৌর-অংশু-রাশি, 
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি! 
বিস্ময় মানিয়া হনূ তাবে মনে মনে )-- 
“অলঙ্্য সাগর লজ্ঘি, উতরিনু যবে 
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিন্ু ভীমারে, 
প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুগ্মালী। 
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি 
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিস তা সবে। 
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ. 
( শশিকলা-সম রূপে ) ঘোর নিশাকালে, 
দেখিঙ্ন সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে । 
দেখিস্থ অশোকবনে (হায়, শোকাকুলা ) 
রঘু-কুল-কমলেরে ১ কিন্ত নাহি হেরি 
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে ! 
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে 
প্রম-পাশে বাধা সদা হেন সৌদাঁমিনী 1” 

এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন 

১৯৯। পাবনি-_-পবনপুত্র। 

ঘা 

(প্রভঞ্জন-ন্বনে যথা ) কহিলা! গন্ভীরে ;-- 
"বন্দী সম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সি্ধুরে, 
হে সুন্দরি, প্রভূ মম, রবি-কুল-রবি, 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে। 
রক্ষোরাজ বৈরী তার; ভোমরা অবলা, 
কহ, কি লাগিয়া হে" আইলা অকালে ? 
নির্ভয়-হদয়ে কহ ; হনুম'ন্ আমি 

রঘুদাস ? দয়া-সিদ্ধু রঘু-কুল-নিধি | 
তব সাথেকি বিবাদ তীর, ম্ুলোচনে ? 
কি প্রসাদ মাগ ভুমি, কহ ত্বরা করি; 

কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জ্ানাইব 
তব আবেদন, দেবি, রাঘছবর পরছে |” 

উত্তর করিলা সতী) হায় রে, সে বাণী 
দ্বনিল হনূর কানে বীণ'বাণী যথা 
মধুযাথ। _-“রপুবর 81 মমও 

কিল তা বলয় আমি ক উন ডি 
তার সঙ্গে! পতি মম 

নিজ-নুভ-ন্কুল “নি 

কি কান্ত আনার দুৰি চার (বিপু সত? 
অবল:, কুল ব'লা শ্রম সকলে 
কিন্তু তাল লেহ, বলি যে “েদযুৎ-ছু টা 

লুকুম জহি তল পকু, তাই পরত | 

লও সু, শপ তুমি এই মোর দৃতিত। 
কে যান কর আহি রামের সমীপে, 
ধববিয়া কবে রাম ৫ যাও হর কি।” 

নুযুপ্-মা লিনা দূতী, ন-মু মালিনী 

6৪ , পর্ষিযা তি নে মাঝে 

তি শলা যা ঠরুস্মতী তি 

তরুঙ্গ-নিকতে রঙ্গে করে রি 

অকুল সাগর-ভতুল হাতস একাকিনী 
আগে আগে চলে হনু পগ দেখ্াইসকা। 
চমকিল! বীর-ু হে পিয়া বামারে, 
চঘকে গৃহস্থ যথা ঘোর মিশ'কালে 
হেরি অগ্ন-শিথা ঘরে! ভামিলা ভাষিনী 
মন মন । এক দৃষ্টে চাছে বীর যত। 
দে রাড জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে। 
বাছিল নৃপুর পায়ে, কাঞ্ধী কটিদেশে। 
তীমাকার শৃূল করে, চলে নিতম্থিনী 
জরজরি সর্ববজনে কটাক্ষের শরে | 

অকু ও 

০ নড 
| ৬" 

সদ ১৮ পপ আজ 

২৮। গরুত্ুতী__পক্ষবিশিষ্ট। তরীর পক্ষে পাল। 
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তীক্ষতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া, 
চক্তরক-কলাপময়, নাচে কুতুছলে; 

ধকৃধকে রত্বাবলী কুচযুগ-মাঝে 
পীবর ! ছুলিছে পৃষ্ঠে যণিময় বেণী, 
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে ! 
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা! রঙ্গিণী, 
আলে! করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি, 
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে, 
কিম্বা উদ অংশুময়া গিরি-শৃঙ্গ-মাঝে ! 

শিবিরে বসেন প্রন রঘু-চুদামণি ; 
কর-পুটে শুর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে, 
পাশে বিভমণ সা, আর বীর যত, 
কুদ্র-কুল-সম-ন্েজত, তৈরব-মুরতি | 
ছেব-দল্ত অন্গ-পুপ্ শোতে পিঠোপরি, 
রঞ্জিত রঞ্রন-তাগে, কুস্বম-অঙ্জতল 
আত; পুিছে ধূপ ধুমি ধূপলালে ও 
সারি সারে চ'রেদিতক আলিছে দেউটী। 
বিম্বয়ে চাভেল সব দেব-শস্বপালে । 
কেছ বাথাতনেন খজ্ো £ চর্বির কেহ, 
স্থবণ-মগত যথা কিবা -অবসাতন 
রবির প্রসাে মেঘ £ তুণীর কে বা, 
কেছ বর্ম, হেভো রাশি! আপনি স্ুঘতি 
ধরি বনগুঃ-বরে করে কহিল রাঘব; 
“বৈলেই-র স্বযন্বরে ভন পিনাকে 
বাহুবল ; এ ধুকে নারি গণ দিতে ! 
কেমনে, লক্ষণ হাই, নেয়াই এরে 8? 
সভা নাদিল 218 ২ ভয় রাম ধন 
উঠিল আক'শ-দেশে ঘোর কোলাছলে, 
সাগর-কল্পোল যথা । ত্রস্তে ক্ষোবধী, 
দাশরথি-পা নে চাছি কছিলা কেশবী 3 
“চেয়ে দেখ, রাঘন্ত, শিবির-বাহিরে | 
নিশীণে কি উদ্া আস উতবিল! হেথা ?” 

৩। কুচ-যুগ-মাঝে পীবর-পীবর অর্থাৎ স্কুল 
ক্চ-যুগ-মাঝে। ৯। গিরিশুঙ্গস্দশ বীরদলের 
মধ্যে উধাসদৃশী | ১৫। রঞ্জন-রাগে-_রক্তচন্দনের 
বক্তিমায়। রাম দেবান্ত্-লকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুজা 
করিয়াছেন । 

২৪ পিনাক--শিবধন্নঃ | ৩২ | নিশীথে কি উত্া 
ইত্যাদি-_প্রমীলার দুতী উধাসদৃশী তেজস্থিনী। 
বিভীষণ দৃত্তীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_অর্জরাত্রে কিউবা আলিলেন ? 

বিস্ময়ে চাছিলা সবে শিবির বাহিরে। 
“ভরবী-বূপিণী বাম,” কহিলা! নৃমণি, 
“দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া ! 
মায়াময় লঙ্কাধান ; পূর্ণ ইন্ত্র-জ্জালে ) 
কাম-রূপী তৰাগ্রজ | দেখ ভাল করি) 
এ কুক তব কাছে অবিদিত নহে। 
শুঁভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইন তোমারে 
আমি ! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে 
এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ? 
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে 1” 

ছেনকালে হনু সহ উতরেলা দৃতী 
শিবিরে । প্রণমি কানা কতাঞ্জলিপুটে, 
( ছব্রিশ রাগিণী যেন মিলি একতা'নে 1) 
কহিলা ;--প্রণদি আমি রাঘবের পদে, 
আর বত গুরুজভনে ; শৃ-মুগ্ু-নালিনী 

নাম মম; নৈত্যবাল! প্রহীল! সুন্দরী, 
বীরেন্-কেশরী ইন্ুজিতির কামিনী, 
তীর দাসী |” অশষয়া বীর দাশরি 

সৃধিলা )--কি হেতু, দুতি । গতি হেখা তব? 
বিশেধিয়া কহ লোবে, কি কাজে তুণ্ষি 
তোমার ভত্রণী, শুতে ? কহ শীঘ্ব করি)” 

উত্তরেলা শমারূপা বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 

রঘুনাথ; আস ুদ্ধ কর তার সাথে) 
নতুবা ছাঁডহ পর; পশিবে রূপসী 
স্বণলক্কষ' পুর আজি পৃক্িতে পতিরে ! 
বধেছ অনেক রক্ষ; নিজ ভূজ-বলে ) 
রন্মষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তার, 

বীরেন্দ্র! রমণী শত মোরা; যাহে চণ্ছ, 
যুঝিবে সে একাকিনী | ধন্ুর্বাণ ধর, 
ইচ্ছা যদি, নর-বর 3 নহে চক, অন, 
কিন্বা' গা; মন্লঘুদ্ধে সা মোরা রত । 
যথ! কচি কর, দেব); বিলম্ব না সহে। 
তব অনুরোধে সতী রোধে সহী-দলে, 
চিন্ত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, 
মাতে যবে তয়ঙ্করী-_হেবি মুগ-পালে !" 

এতেক কহিয়া রামা শির; নোমাইলা, 
প্রফুল্ল কুন্থম থা (শিশির-মণ্ডত ) 
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে । 

উত্তরিলা রঘৃপতি ;-_-শুন, স্থুকেশিনি ! 
পেশী, 

২৪। তয়ঙ্করী-__চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ । 



২৮ মাইকেল-্গ্রস্থাবলী 

বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে। 
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে 

কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে 
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে? 
আনন প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে । 
জনম রামের, রামা, রঘু-রাদ্র-কুলে 
বীরেশ্বর ; বীরপত্বী, হে হ্থুনেত্রা দুতি, 
তব ভরত্তরী, বীরাঙ্গনা সখী তার যত। 
কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, 
তার পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা-_ 
বিন! রণে পরিহার মাগি তার কাছে! 
ধন্ঠ ইন্্রজিৎ ৷ হস্ত প্রমীলা হ্ুন্দরী ! 
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ; 
[বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিডম্বনে ; 
কি প্রসাদ, মুবদনে, (সাজে যা তোমারে ) 
দিব আজি? ন্খে থাক, আশীব্বাদ করি!” 

এতেক কহিয়া প্রভু কহিল! হনূরে )-- 
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি! অতি সাবধানে, 
শিষ্ট-আচরণে তুষ্ট করি বামা-দূলে |” 

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিবিলা দৃতী | 
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ 7--দেখ, 
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া, 
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক । 
না জানি এ বামা-দলে কে আটে সমরে 
ভীমারূপী, বীধ্যবতী চামুণ্ডা যেমতি-_ 
রত্তবীজ-কুল-অরি ?'” কহিল রাঘব ;-_- 
"দূতীর আকৃতি দেখি ভরিম্ু হৃদয়ে, 
রক্ষোবর 1 ঘুদ্ধ-সাধ ত্যজিন্্ তখনি । 
মূঢ় যে খাটায়, সে, হেন বাঘিনীরে ) 
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ 1৮ 

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে, 
অগ্রিময় দশ দিশ ) দেখিলা সম্মুখে 
রাঘকেন্দ্র বিভা-রাশি নিধ্ম আকাশে, 
নুবণি বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি 
কোদও-ঘর্থর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি, 
হুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্ঝনি | 

বারিদ-পুঞ্জে__মেঘসমূহকে স্ুবর্ণান্িত করিয়া । 

৬--৭। রঘুরাজ-কুলে বীরেশ্বর__রঘু দিখ্রিজয়ী 
ছিলেন। আমি বীরকুলোদ্তুব, অতএব সর্বাত্রই আমা 
কর্তৃক বীরবীর্য্য সন্মানিত হইয়া থাকে । ৩৪। শ্ববর্ণি 

সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা, 
ঝড় সঙ্গে বছে যেন কাকলী-লহরী ! 
উড়িছে পতাকা-_রত্ব-সন্কলিত-আতা ) 
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী ; 
বোলিছে ঘুজ্ব,রাবলী ঘুঙ্ধ ঘুহ্ধু বোলে । 
গিরিচুড়ার্তি ঠাট দীডায়ে ছু-পাশে 
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল ! 
উপত্যকা-পথে যথ! মাতঙ্গিনী-যৃখ, 
গরজে পৃরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি। 

সর্ব-অগ্রে উগ্রচগ্ডা বৃ-মুগ্-মালিনী, 
রুষ-হয়ারূঢা ধনী, ধবজ্জ-দ'ও করে 
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাগ্যকরী, 
বিষ্ভাধরী-দল যথা, হায় রে ভূতলে 
অতুলিত ! বীণা, বীশী, মুদক্ষ, মন্দিরা 
আদি যন বাজে মিলি মধুর নিকণে । 
তার পাছে শুল-পাণি বারাঙ্গনা-মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশকলা যণা ! 
পরাক্রমে ভীমা বাম! | খেলিছে চৌছিকে 
রতন-সম্ভব] বিভা ক্ষণ-প্রভা-ঙ্গম | 
অন্তরক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রনিপতি 
ধরিয়া কুস্ুম-ধনুঃ, যুভমু তং হলি 

অব্যর্থ কুুদ-শে ! সিংহপু্চ যণ' 
মহম-দদিলা দুগা 3 ধ্ররাবততি শচা 

ইন্না; খগেন্ছে রমা উপেন্ব-রমণী ) 
শোভে বাধ্যবতা সতী বড়বার পিঠে 

বড়বা, বামা-ঈশ্বরা, ম্চিত রতনে । 
ধারে ধারে, বৈরিদলে যেন অবহেলি, 
চলি গেল! বামাকুল | কেহ টক্কাবিলা 
শিক্জিনা ) ভৃষ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি; 
আশ্ফালিলা শূলে কেন ; হাসিলা কেছ ৰা 
অট্রহাসে টিট্ুকারি ; কেহ বা! নাদিলা, 
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, 
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী ! 

২ সী 1 শিপ স্পা শশী শশী শিপ তা ৮ পাশা পাপী 

৪ | আস্কনিতে- ত--এক প্রকার অস্থগতি অথবা 
হৃত্যে। ১৬। শ্ুলপাণি বারাঙ্গনা--যে সকল বীরাঁ- 
নার হস্তে শূল অস্ত্র আছে। ২১-২২। প্রমীলার 
প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কাম- 
মদে মুগ্ধ হইতেছে । ২৪। খগেন্্র_-পক্ষিরাজ 
অর্থাৎ গরু়। রমা লক্মী। উপেক্জ-_বিষু। 

২৯। উলঙ্গিলা অসি_-অসি নিষ্কোধিত করি- 
লেন অর্থাৎ অসির খাপ খুলিলেন। 



ঙগেঘনাদধ-কাব্য ২৯ 

লক্ষ্য করি রাক্ষোবরে, কাঁছল। রাঘব ;- 
“কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়! কতু নাহি দেখি, 
কতু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে! 
নিশার স্বপন আজি দেখিন্তু কি জাগি? 
সত্য করি কহ মোরে, মিক্্-রত্বোত্বম 
না পারি বুবিতে কিছু? চঞ্চল হই 
এ প্রপঞ্চ দেখি, সথে, বঞ্চো না আমারে । 

চিত্ররথ-রথি-মুখে শুনিম্থ বারতা, 
উরিবেন মায়াদেবী দাসের সহায়ে; 
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি 
লঙ্কাপুরে ? কছ, বুধ, কার এ ছলনা ?” 

উত্তরিলা বিভীষণ ;--নিশার স্বপন 
নছে এ বোরদেহী-নাথ, কহিন্থ তোমারে । 
কালনেমি নামে দৈতা বিখ্যাত জগতে 
ন্ুরারি, তনয়া তার প্রনীলা সুন্দরী | 
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জন্ম বামার, 
মহাশক্তি-সম তেজে । কার সাধ্য আটে 

বিক্রমে এ দানবীরে ? দষ্ভোলি- ০ 

সহশ্রাক্ষে যে হর্যযক্ষ বিমুখে সংশ্রা 
সে রক্ষেন্্রে, র'ঘবেশ্্, রাখে পদতলে 
বিমোহিনী, দিগন্থরী যথা দিগন্বরে 
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা 
এ নিগড়ে, যাছে বাধা মেঘনাদ বলী- 
মদ-কল কাল-হন্তী । যথা বারি-ধারা। 

নিবারে কানন-বৈরা ঘোর দাবানলে 
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে 
একালাগ্লি! যমুনার ম্থবাসিত জলে 
ডুবি থাকে কাল ফণী, ছুরস্ত দং*ক ! 
ল্ুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা, 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।” 

কহিলেন রঘুপতি ;--“ত্য যা কহিলে, 
মিত্রবর, রথিশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী। 
না দেখি এ ছেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে ! 

৮। প্রপঞ্চ-_বিষ্তার, বিবরণ | ১৯ | হর্্যক্ষ__ 

সিংহ । ২১। দিগন্বরী যথা দিগন্বরে--কালী যেরূপ 
শিবকে পদতলে রাখিয়াছেন, প্রমীলা আপন 
পতিকেও সেইরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। 

২৭--২৮। যমুনার স্ববাসিত জলে ইত্যাদি-_ 
যমুনার সুগন্ধ জলম্বরূপ প্রমীলার প্রেমসাগরে কাল- 
ফণিশ্বরনপ ইন রজিৎ মগ্প হইয়া রছিয়াছে। 

. ১০০ত পপ পপ শপ চাপা...» 

দেখিয়াছি ভূগুরামে, স্ৃগুমান্ গিরি- 
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুতক্ষণে 
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধন্ুর্বাণ ধরে ! 
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি ? 
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ) 
কে রাখে এ মুগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া, 
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে 
হলাহুলসহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা 
(নিস্তারিণী-মনোহর ) নিস্তারিলা ভবে, 
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত । 
ভেবে দেখ মনে, শুর, কালসর্প তেজে 
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী 
ইন্রজিৎ | যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে 
এ দস্তে, সফল তবে মনোরথ হবে; 
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাধিয়া 
এ কনক- ০ কহিম্থ তোমারে |” 

ভিলা সৌমিত্র শর শির; নোমাইয়া, 
9 কেন আর ডরিব রাক্ষসে, 

রঘুপতি ? ম্বরলাথ সহায় যাহার, 
কি ভয় তাহার, প্রত, এ ভব-মগুলে ? 
অবশ্ত হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে 
রাকণি | অধন্্ব কোথা কৰে জয় লভে ? 

অধন্দ্-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি ; 
তার পাপে হুত-বল হবে রণসভূমে 
মেঘনাল ; মরে পুত্র জনকের পাপে। 

লঙ্কার পক্কজ-রবি যাবে অস্ত'চলে 
কারি, কহিলেন চিত্ররথ স্থররথী। 
তব এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?” 

উষ্তরিলা [বভীষণ ;- “সত্য যা কহিলে, 
হে বীর-কুঞ্জর । যথা ধর্ম জয় তথা। 
নিজ পাপে মজে, হায় রক্ষঃ-কুল-পতি ! 
মরিৰে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি 
মেঘনাদ, কিন্তু তবু থাক সাবধানে । 

মহ্াবীর্ধ)বতী এই প্রমীলা দানবী; 

“৯ সস পর সা 

৭_-৮ | একে আমি বিপৎসাগরে মগ্ন, তাহাতে 
আবার সেই সাগরে হলাহল জ্বলিতে আরম্ভ করিল, 
অর্থাৎ আমার বিপদ বাড়িয়া উঠিল। 

১১_-১২। কালসর্প তেজে ইত্যাদি--ভোমার 

অগ্রজ রাবণ তেজোগুণে কালসপ সদৃশ । 
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হব-মুও্-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্-মালিনী 
রণ-প্রিয়া। কালসিংহী পশে যে বিপিনে, 
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত 
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে, 
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে ৃ 
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে |” 

কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে লি 
“ককপা করি, রক্ষোবর, লক্ষণেরে লয়ে, 
ছয়ারে ছুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ; 
কোথায় কেজাগে আজি? মহাক্রাস্ত সবে 
বীরবাছ সহ রণে। দেখ চারি দিকে-_ 
কি করে অঙগদ ; কোথা নীল মহাবলী ; 
কোথা বা স্গ্রীব মিত] ? এ পশ্চিম-দ্বারে 
আপনি জাগিৰ আমি ধঙ্ছর্বাণ-হাতে 1” 

“যে আজ্ঞা” বলিয়া শর বাইরিলা লয়ে 
উর্ষিলা-বিলাসী শূরে। স্ুরপতি-সহ 
তারক-স্ছদন যেন শোভিলা! দুক্তনে, 
কিংবা ত্বিষাম্পতি সহ ইন্দু হ্থধানিধি। 

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা 
প্রমীলা । বাজিল শিশ্গা, বান্জল ছন্দুতি 
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস, 
প্রলয়ের মেঘ কিংবা করি-যৃখযথা 

রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ুনকরে ; 
তালজভ্বা-_তাল-সম-দীর্ঘ-গদা-ধারী ) 
ভীমমৃক্তি প্রমত্ত ! হেবিল অশ্বাবলী। 
শাদে গজ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে; 

ুবস্ত কৌস্তিক-কুল কুস্তে আস্ফালিল; 
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে | 

অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে ; 
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে, 
উগরে আগ্নেয়-গিরি অগ্নি-ক্োতোরাশি 
নিশীথে। আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাপিয়া । 

উচ্ষেস্বেরে কহে চণ্ডা নৃ-মুও-মালিনী ;_ 
৯৯2৬০৫৯০২2৬: 

১। ( দ্বিতীয়) নৃ-মুণ্-যালিনী-_চণ্ী। 

্ 
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১৭। তারক-হ্দন- _কার্তিকেয়। 
৯৮। ত্বিষাম্পতি- হধর্য। ইন্ু__চন্ত্র। 
২৩। রোষে-_রোষ করিয়। উঠিল। 
২৭। গ্তক-_কুস্তধারী যোধদল। কুস্ত__ শুলবিশেষ। 
২৮। নারাচ--এক প্রকার লৌহ্ময় বাণবিশেষ । 

মাইকেলপ্গরস্থাবলী 

কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আধারে ? 
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ, 
লি চচ্ষ দেখ. চেয়ে” অমনি হয়া 
টানিল হুড়কা ধরি হড় হড় হড়ে ! 
ব্জশকে খুলে দ্বার। পশিলা শ্ুন্দরী 
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 

যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী 
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইল ধাইয়া 
পৌরজ্ন ; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি, 
বরবি কুস্থমাসারে ; যন্্ধ্বনি করি 
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা, 
আম্নেয় তরঙ্গ য' নিবিড় কাননে । 
বাজাইল বীণা, বশী, মুর, মন্দির! 
বাস্ককরী বিষ্াধরী ; হেষি আস্কনিল 
হয়-বৃন্দ ) কন্ঝনিল কপাণ পিধানে | 
জননীর কোলে শিক ভগিল চমকি | 
খুলিয়া গবাঙ্ষ কত রাক্ষস যুবতী, 
নিরীখিয়া দেখি সবে মুখে বাখানিলা 
প্রমালার বীরপণ: | কতক্ষণে বানা 
উতরিলা প্রেমানন্দে পণ্তর মনিদরে-_ 
মণিহারা ফী যেন পাইল সে হনে! 

অরিন্দম ইন্রভিৎ কহিল" কৌতুকে ১ 'রক্তবীভে ববি বুনি, এবে বিধুমুধি, 
আইলা কেলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর, পড়ি পদ-্তলে তবে, চিরদাল আমি 
তোমার, চামুণ্ডে হাসি, কছিলা লঙ্সন )-_ ও পদ-প্রসাদে, লা, তব-বিজয়িনা 
দাশী ) কিন্তু মননে না পারি জিনিতে। অবহেলি শরানলে ) বিরহ-আঅনলে, 
( ছুরহ ) ডরাই সদা) তই সে আইমু, নিত্য নিত্য মন বালে চাহে, তার কাছে। পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।” 

এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে, ত্যজিলা বীরভূষণে ; পরিলা ছকুলে। 

৫ | হুন্দরী__ প্রমীলা । 
১৫। কপাণ--তরবারি | পিধানে-_কোষে, খাপে। 

২১। মণিহারা ফণী ইত্যাদি--যেমন মণিষ্বারা ফণী মণি পাইলে সন্তষ্ট হয়, সেইরূপ প্রমীলাও পতি- সমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। 
২৯। বিরহ-অনলে (ছুরহ)__ছুরূহ বিরহানলে। 
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তনময় আচল, আটিয়!, কাচলি 
পীন-স্তণী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখল| | 
দুলিল হীরার ছার, মুকুতা-আবলী 
উরসে ;? জলিল ভালে তারা-গাথা সী"খি, 
অলকে মণির আতা, কুগুল শ্রবণে । 
পরি নানা আতরণ সাজিল! রূপসী | 
ভাসিল| আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চুড়ামণি 
মেঘনাদ । ন্বর্ণাসনে বসিল। দম্পতি । 
গ[ইল গায়কদল ; নাচিল নর্তকী; 
বিগ্যাধর বিগ্যাধরী ভ্রিদশ-আলয়ে 
যথা; তুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে, 
“য় পাখী ; উলিল উৎস কলকলে, 
স্রধাংস্্র অংশ্থ-ম্পর্শে যপা অন্থ-রাশি | 
বিল বসম্তানিল মধুর স্থুম্বনে, 
যথ। যবে গতুরাজ, বনন্বলী সহ, 
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে । 

হেথা বিভীষণ স্হ সৌমিত্র কেশরী 
চলললা উ্তব-দ্বাবে £ শ্ৃগ্রীব স্থমণ্ি 
জাতগন আপনি তথ! বর-দল সাথে, 
পিন্ধা-শৃঙ্ষ-বুন্দ যথা_-অউল সংগ্রামে । 
পৃরব-ছুয়ারে নীল্গ, সাবু ং 

রথ! নিদ্াদেকী তথা সা! পেছন তারে। 

দক্ষিণ-ছুয়াতর ফিরে কুমার অঙ্গন, 
ক্ষধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধীনে, 
কিম্বা! নন্দী শুলপাণ কৈলাস-শ্িখরে | 
শত শত অগ্নিরাশি জদিত্ছে চৌদিকে 
ধূম-শূন্য ; মধো লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্রম ওলমাণে স্ব্ছ নতঃস্থলে। 
চারি দ্বারে বীর-বাহছ জাগে? যথা যবে 
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শল্ত-কুল বাড়ে 
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে, 
তাহার উপরে কৃষী ভ্রাগে সাবধানে, 
খেদাইয়া মুগযৃথে, ভীষণ মছিষে, 

এপ পাস পপ ০ 
“সপ লা শিস শা স্পা * 1 পদ পারার 

২। “নারীরা | রাহি, 
নিতন্বে। 

১১। ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি__গায়কদল 
এরূপ ন্থুমধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিল যে, পিঞ্জরাবন্ধ 
পক্ষিসকলও স্ব স্ব দুঃখ, অর্থাৎ তাহার! যে পিঞ্জর- 
স্বরূপ কারাবন্ধ, এই বিষম ছুঃখ বিস্বত হইয়া গীতরঙ্গে 
মত হইল। 

২৪। হছরি-_-সিংহ। 

আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরব্যুহ, 
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। 

হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া 
যথায় শিবিরে বীর দীর দাশরথি। 

হাসিয়া কৈলাসে উম! কহিলা সম্ভামি 
বিঅয়ারে )১-লঙ্কাপানে দেখ লো চাহিয়া, 
বিধুমুখি ! বীরবেশে পশিছে নগরে 
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা | 
ম্বর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে অংকাশে ! 
সবিন্ময়ে দেখ ওই দায়ে নুমণি 
রাঘব, সৌমিত্র, মিত্র বিভীষণ-আদি 
বীর যত! হেন রূপ কার নর-্লোকে ? 
সাজিন্ু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে 

সত্য-বুগে | ওই স্টন ভয়ঙ্কর পবনে । 
শিপ্তিনী আকষি রে'ষে টক্কারিছে বাম 
হস্কারে। বিকট ঠাট কাপছে চৌদিকে ! 
দেখ লে! নাচিছে চুড কবরী-বন্ধনে | 
তুরঙ্ষম তরক্ষম-আক্কন্িত উনছে প০ডছে 

গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে 
কনক-কমল যেন ম'নস-সরুদে 1” 

উত্তরে বিজয়া স_“সত্য যা কছিলে, 
হৈমবতি ! হেন রূপ কার নর-লোকে ? 
জানি আমি বীর্যব তী লানব-নন্দিলী 
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু তাৰ মনে, 
কিরূপে আপন কথা রাখিতে, ভবানি? 
একাক ক্গৎ-ভ্রয়ী ইন্দন্ভিৎ তেক্তে ; 
তা স্হছ মিলল অন প্রমীলা ; মিলিল 
বায়ু-স্খী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ! 
কেমনে রক্ষিবে রাতম, কহ, কাত্যায়নি ? 
কেমনে লক্ষণ শুর নাশিবে রাক্ষসে ?” 

ক্ষণুকাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;_- 
অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী, 

বিজয়ে ; হবিব তেঙ্গঃ কালি তার আমি । 
রবিচ্ছবি-করম্পর্শে উজ্জল যে মণি, 
আতা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ; 
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে। 
অবশ্থ লক্ষণ শুর নাশিবে সংগ্রামে 

১। ভৃণজীবী জীবে--ে জীবসমৃহ তৃপাছারে 
জীবন ধারণ করে। 



৩২ 

মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা 
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি) 
সখী করি প্রমীলারে তুবিব আমরা ।” 

এতেক কিয়! সত্তী পশিল! মন্দিরে । 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

মুছপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ; 
লভিল! কৈলাসবাসী কু্দুম-শয়নে 
বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা।, 
উজলিল শ্থখ-ধাম রজোময় তেজে। 

ইতি ট্রামেঘনাদবধ-কাব্যে সযাগমে! নাম তৃতীয়: সর্গঃ। 

চ্ত্ভর্থ লগ 

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদান্ুজে, 
বাজীকি! হে তারতের শিরংচুড়ামণি, 
তৰ অঙ্চগামী দাস, রাজেন্ত্র-সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে 
তৰ পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি, 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, 
দমনিয়! ভব-দম ছুরস্ত শমনে-_ 
অমর! শ্রীতর্তৃরি, নুরী তবভূতি 
শর; তারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি 
তারতীর, কালিদাস-_ম্মধুর-ভাষী ) 

মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি 

৫1 কবিগুরু-_কবিকুলপ্রধান, বাল্মীকি | 
৭_-৮| তব অনুগামী দাস ইত্যাদি-_যেমন 

কোন দরিদ্র জন কোন প্রতাপশালী রাজার 

সমতিব্যাহারে দুরতীর্ঘ ( যে তীর্ঘস্থলে সে একাকী 
গমনে অক্ষম ) দর্শন করিতে যায়, তেশনি আমিও 
যশোমন্দিরস্বরূপ তীর্ঘে তোমার অনুসরণ করিতেছি। 
৯। তব পদচিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি__হে কবি গুরু, 
ভোমার পদ-চিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ নিরীক্ষণ করিয়! কত 

যাত্রী, এ তবমণ্ডলকে যিনি সর্বদা দমন করেন, এমন 
যে ষমরাজ, তাহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া 
যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ অনেক 

কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ কাব্যরচনায় 

চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন। ভর্তৃহরি--ভটি- 
কাব্যের গ্রন্থকার । সুরী__ পণ্ডিত, বিদ্বান্। ভবতৃতি 
-_-বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা । ১৩। ভারতে 
ধ্যাত রঘুবংশরচয়িতা কালিদাস, যিনি ভারতে 
ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত । 

১৫। মুরারি__শ্রুরুষ্ | মুরলী--বংশী | (দ্বিতীয়) 
মুরারি-_অনর্থরাঘব কাব্যের গ্রন্থকার । মুরারি- 
মুরলীধবনি-সদৃশ-মুরারি-মনোহর-্রীকষ্ণের বংশী- 
ধ্বনিশ্বর্ূপ মুরারির রচন! মনোহর | 

পিপাসা 

মনোহর ; কীন্তিবাস কীভিবাস কবি, 
এ বঙ্গের অলঙ্কার! ছে পিতঃ, কেমনে, 
কবিতা-রসের সরে রাজহুংস-কুলে 
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ? 
গাথিব নৃতন মালা, তুলি সযতনে 
তব কানোগ্ানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে 
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্ছ কোথা পাব 
(দীন আমি 1) রত্বরাভী, তুমি নাছি দিলে, 
রত্বাকর ? কুপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে। 

তাসিছে কনক-লঙ্ক; আনন্দের শীরে, 
স্থবণ-দীপ-যালিনী, রজেন্দ্রাণী যথা 
রত্বহারা ! ঘরে ঘরে বান্ধিছে বাজনা! । 

নাচিছে নর্তকী-বুন্দ, গাইছে শ্রতানে 
গায়ক; নায়কে লায় কেলিছে নায়ক 
খল খল খল হাদি মধুর অধরে । 

৩। দীপি-_উজ্জ্বল হুইয়!। 
৪ সুখদাম_কৈলাসপুরী | 
৫। কীপ্তিবস- যাহাতে. কীতি সর্ববদা বসতি 

করে, অর্থাৎ যিনি পরম যশস্বী। কীণ্তিধাস-_কবি 
কীর্তিবাস, (কৃত্তিবাস ) যিনি 'ভাষা রামায়ণ রচনা! 
করেন। 

৬--৭। হে পিতঃ। কেমনে ইত্যাদি-_হে 
কবিগুরু! যদি তুমি আমাকে না শিখাও, তাহা 
হইলে মহাকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকারে 
কবিতা-সরোবরে কেলি করি ? 

১৪। ভামিছে ইত্যাদি--বীরবর ইজ্রজিৎ 
এবং প্রমীলা সুন্দরীর সমাগমে লঙ্কাপুরবাসী জনসমূহ 
আনন্দে মগ্ন হুইয়াছে। 

১৫ | সুবর্ণ দীপ-মালিনী-স্্ুবর্ণদীপাবলী যাহার 
মাঁলা-স্বরূপ হইয়া জলিতেছে। 

১৮। কেলিছে-_কেলি করিতেছে। 



' মেঘনাদ্বধ-কাব্য 

কেছ বা খুরতে রত, কেহ শীধু-পানে ; 

দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ) 

গৃছাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে ৰাতি; 

জনশ্রোতঃ রাজ-পথে বছিছে কল্পোলে, 

যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী | 

রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে__ 
সৌরতে পৃরিয় পুরী । জাগে লঙ্কা আজি 
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে ছুয়ারে, 

কেহ নাছি সাধে কারে পশিতে আলয়ে, 

বিরাম-বর-প্রার্থনে '__প্মারিবে বীরেন 

ইন্্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষণে ; 

সিংহনাদে খেদাইনে শৃগাল-সদৃশ 

বৈরি-দলে সিদ্ধু-পারে ; আনিবে বাধিয়। 

বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাদেরে 

রাহ; জগতের আখি স্কুডাবে দেখিয়া 

পুনঃ সে স্ধাংশু-ধনে | আশা, মায়াবিনী, 

পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে, 

গাইছে গো! এই গীত আন বক্ষ পুরে 

কেন না ভাসিবে রক্ষ: আহলাদ-সলিলে ? 

একাকিনী শোকাকুলা, অশোৌক-কাননে, 

কাদেন রশ্ঘব-বাঞ্চা আীধার-কুটারে 

নীরবে ! ছুরস্ত £চাডী, সতীরে ছাড়িয়া, 

ফেরে দুরে ম্ত সবে উৎসব-কৌতুকে_ 

হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিলী 

নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে ! 

মলিন-বদন। দেবী, হায় রে, যেমতি 

খনির তিমির-গর্ডে ( না পাঁরে পশিতে 

সৌর-কর-রাণি যথা ) সুর্ধ্যকান্তমণি : 

কিন্বা বিশ্বাধরা রমা অন্থুরাশি-তলে ! 

১। স্বরতে__কামক্রীড়ায়। শীধু-_মগ্যা। 

৫1 যথা মহোত্সবে ইত্যাদি--যেরূপ কোন 

পুরে পুরবাসী জনগণ মছোৎসবে মত্ত হইলে, হুইয়া 

থাকে। 

১৫_-১৬। রাহুরূপ রামের সৈম্য চক্ররূপ 

কনক-লক্কাকে ত্যাগ করিয়া! দূরীভূত হইবে। 

১৬। আশা মায়াবিনী ইত্যাদি_-পথে, ঘাটে, 

ঘরে, ভ্বারে অর্থাৎ সর্বত্র সকলকেই এই কথা 
কছিতেছে যে, ইন্্রজিৎ রাম ও লক্ষণকে মারিবে 

ইত্যাদি। ২১। রাঘব-বাঞ্া__সীতা৷ দেবী। 

২৬--২৯। হায় রে, যেমতি ইত্যাদি--যে 

খনিগর্ডে লৌর-কর-রাশি অর্থাৎ সৃুর্ধয-কিরণপুঞ্জ 

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া, 
উচ্্াসে বিলাপী যথা !.“নড়িছে বিষাদে 
মন্তবরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে 
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুদ্ছম পড়েছে 

; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, 

ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দুরে প্রবাহিণী, 
উচ্চ বীচি-রবে কাদি, চলিছে সাগরে, 
কহিতে বারীশে যেন এ ছুঃখ-কাহিনী ! 
না পশে স্ধাংশ্র-অংশ্ত সে ঘোর বিপিনে |. 

ফোটে কি কমল কু সমল সলিলে ? ' 
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব রূপে! 

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী 
তমোময় ধামে যেন! ছেনকালে তথা, 

সরম! সুন্দরী আসি বসিল! কাদিয়া 

গভীর চরণ-তলে ; সরমা-হুন্দরী__ 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষী রক্ষোবধূ-বেশে ! 

কতক্ষণে চক্ষঃ-জল মুছি স্থুলোচনা! 

কহিল! মধুর স্বারে ;+“ছুরস্ত চেড়ীরা 
তোমারে ছাড়িয়া দেবি, ফিরিছে নগরে, 
মহছোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ; 
এই কথ' শুনি আমি আইনু পৃজিতে 
পা-ছুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া 
সিচ্দুর ; করিলে আক্তা, সুন্দর ললাটে 

দিব ফৌট'। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে 
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, ছুষ্ট লঙ্কাপতি ! 
কে ছেড়ে পন্সের পর্ণ? কেমনে হরিল 
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না' পারি ?” 

কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্ধে দিলা ফোটা 

সীমন্তে ; সিন্দ্র-বিন্দু শোভিল ললাটে, 

গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ব যথা ! 
দিয়! ফোটা, পদধূলি লইলা সরম]। 
পক্ষম, লক্ষি, ছু'ইন্ু ও দেব-আকাঙ্কিত 
তন্তু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে ।” 

প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে থনিগর্ভে ুর্যযকাস্তমণি 

যেরূপ আভাহীন ইত্যাদি । রমা লক্ষী । অনু 

রাশি--সাগর। 

৭| বীচি-রবে-তরঙ্গ-শকে। 

৮। এ ছুঃখ-কাহিনী__সীতার ছুঃখবার্তা । 

( পাঠান্তরে “এ ছুঃথ-বারত।" ) 

১১। ও অপূর্ব রূপে !__সীতার অপূর্বব রূপে। 

২৯। শীমন্তে_-সী'ধিতে । ূ 
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৩৪ . 

এতেক কিয়া পুনঃ বসিল! যুবতী 
পদতলে ; আহা! মরি, ঘুবর্ণ-দেউটা 
তুলসীর মূলে যেন জলিল, উজলি 

দশ দিশ! মৃছ স্বরে কছিলা নৈথিলী ;_ 
“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ! 

আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইন দুরে 
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 
বনাশ্রমে । ছড়াইন্গ পথে সে সকলে, 
চিহ্ছ-হেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হে টি 
এ কনক-লঙ্কাপুরে_ধীর রঘুনাথে! 
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে, 
যাছে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?” 

কহ্লা সরমা ;-“দেবি, শুনিয়াছে দাসী 

তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে 3 
ফেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি। 
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল 
তোমারে রক্ষে্্র, সতি ? এই তিক্ষা কষি,__ 
দাসীর এ তৃষা তোষ ম্ধা-বরিষণে 

দূরে ছুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসনে 
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী, 
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষণে 
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবেব ঘরে 
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে 1” 

যথা গোমুখীর মুখ হইতে দ্ুস্বনে 
ঝরে পৃত বারি-ধারা, কহিলা জানকা, 
মধুরভাষিণী সতী আদরে সম্ভাষি 
সরমারে ;"হিতৈষিণী সীতার পরমা 

তুমি, সথি !  পুর্ববকথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা! তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া ।- 
“ছিন্থ মোরা স্ুলোচনে, গোদাবরী-তীরে, 

, কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চুড়ে 
বাধি নীড়, থাকে মুখে ; ছিচ্ু ঘোর বনে, 
নাষ পঞ্চবটী, মরতে স্বর-বন-সম |. 

দণ্ডক তাগার যার, ভাবি দেখ মনে, 
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি 

নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ) মৃগয়া 

৯--১০। সেই সেতৃ- _অলঙ্কারনিক্ষেপরূপ সেতু 
অর্থাৎ আমার অলঙ্কার সকল পথে দেখিয়া প্রভূ 
আমার তত্ব পাইয়াছেন। 

শে ০ পাপী পাস ০ শপ 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

করিতেন কতু প্রভু ; কিন্তু জীব-নাশে 
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্ত্র বলী,_ 
দয়ার সাগর 'নাথ, বিদিত জগতে ! 

"ভুলিম্ পূর্ধ্বের সুখ! রাজার নন্দিনী, 
রঘু-কুল-বধূু আমি ; কিন্তু এ কাননে, 
পাইছু, সরমা সই, পরম পীরিতি ! 
কুটারের চারি দিকে কত যে ফুটিত 
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কছিব কেমনে ? 

'*. পঞ্চবুটা-বন-চর মধু নিরবধি ! 
২ জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুছরি স্ুম্বরে 
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কছ, শশিমুখি, 

হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে 

খোলে জাখি? শিখী সহ শিখিনী ্থখিনী 
নাচিত ছুয়ারে মোর ! নর্তবক-নর্তকী, 
এ দৌছার সম, রামা, আছে কি জগতে? 
অতিথি আসিত নিত্য কর5, করতী", 
মুগ-শিশ, বিহঙ্গম, শ্বর্ণ-অঙ্গ কেছ, 
কেহ শুত্র, কেহ কাল, কেহ ব' চিজ্িত, 
যথ! বাসবের ধন্ুঃ ঘন-বর-শিরে ; 
অহিংসক জীব যত। সে্বিতায লবে 
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে 

মে শ্রোতম্বতী তৃষাতুরে যথ", 
আপনি স্ুজলবতী বারিদ-প্রসাদে | 
সরসী আরসি মোর? তুলি কুবলয়ে, 
( অতুল রতন-সম ) পরিতাম কেশে) 
সাজিতাম ফুল-সাজে ) হছাসিতেন প্রত, 
বলদেবী বলি মোরে সম্ভাধি কৌতৃকে ! 
হায়, সথি, আর কি লে! পাব প্রাণনাথে ? 
আরকি এপোড়া আখি এছার জনমে 
দেখিবে সে পা-ছুখানি- আ[শার স্রসে 
রাজীব ; নয়ন-মণি ? হে দারুণ বিধি, 
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে 1?” 

এতেক কহিয়া দেবী কাদিলা নীরবে । 
কাদিলা লরম! সতী তিতি অশ্র-নীরে। 

কতক্ষণে চক্ষু:-জল মুছি রক্ষোবধূ 
* শশ ৯ ০ম 

সস... পা, পপ 

৯| মধু--বসন্তকাল । ১২। বৈতালিফ-_ 
_ শ্বাতিপাঠক। 

১৬। করত-_-হন্তিশাষক | 
১৮ | চিত্রিত-_-নানাবঠিত | 
৩০--৩১। আশার সরসে রাজীব--জাশান্মপ 

সয়োৰরে পন্নস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্ছনীয়। 

গার ॥ ৮ -. 



মেঘনাদবধ-কাব্য ্ ৩৫ 

সরমা, কহিল সতী সীতার চরণে ;- 
"ন্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি 
পাও, দেবি, থাক তবে ; কি কাজ প্রিয়া ?- 

হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে ।” 
উদ্তরিলা প্রিয়ংবদা ( কাদন্বা যেমতি 

মধু-স্বর্া ! ) “এ অতাগী, হায়, লো সুতগে, 
যদি না কাদিবে, তবে কে আর কাদিবে 
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্বের কাহিনী । 
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে 
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীরে অতিক্রমি, 
বারি-রাশি ছুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ 
হুঃখিত, ছঃখের কথা কহে সে অপরে 

তেই আমি কহি, তুমি শুন লে সরমে ! 
কে আছে সীতার আর এ অরক-পুরে ? 

“্পঞ্চবটা-বান মোরা গোদাবরী-তটে 
ভ্ছু খে । হায়, সখি, কেষনে বর্ণিব 

সেকাস্তার-কাস্তি আন? সাতাহ স্বপনে 
শুনিতম বল-বীণা বন-দেবী-করে ২ - 

সৌর-কর-রাশি-বেশে মরবাঁলা-কেলি 
পল্পবনে ; কু সাধবী প্রবি-বংশ-বধু 

শপিবী, আসিদুতন দাীর কুটীরে, 
দধাংশুর অংস্ যেন অন্ধকার ধামে ! 
অজিন ( রজিত, হা, কত শত রড?) 

পান্তি বঙ্গিতাম কতু দীর্থ তরুযূলে, 
সখী-ভাবে সম্ভাঘিয়] ছায়ায়, কভু বা 
কুরজিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি । 
নধ-ললতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ 
তরু-সহ ; চৃদ্ষিতাম, মুঞ্জরিত যবে 
দষ্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি 

নাতিলী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি, 
নাভিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে! 

ভাষিনী। কাদস্বা-কলছংসী। 
| প্লীবন-বস্তা | ,, 
১৪। অরকু-পুরে__াক্ষিসপুরে | ১৭। কাম্তার 

_ছুর্গম পথ | ১৯-_২০ | সৌর-কর-রাঁশি-বেশে 
ইত্যাদি--পদ্মবনে সৌরকর-রাশি অর্থাৎ হুর্যযকিরণ- 
সমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকন্ঠাসকল 
সৌরকরবেশে পগ্মবনে কেলি করিতেছেন । 

২৩। অজিন--চর্ | 

৪| ইচ্ছি__ইচ্ছা করি। €। শ্রিষ্বংবদা-_মিষ্- 

কত বা! প্রভৃর সহ ভ্রমিতাম শ্ুথে 
নদ-তটে ; দেখিতা ম তরল সঙ্গিলে 
নৃতন গগন যেন, নব তারাবলী, 

. পলিপ, পপি ০২০ 

নব নিশাকাস্-কান্তি! কতু ব1 উঠিয়া 
পর্বত-উপরৈ, সখি, বসিতাম আমি 
নাথের চরণ-তলে, ব্রতী যেমতি 
বিশাল রসঈপ-মূলে ; কত যে আদরে 
তূষিতেন প্রতু মোরে, বরষি বচন- 
স্বধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে? 

শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী 
'ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে, ' 
আগষ্ট পুরাণ নদ, পঞ্চতত্ত্রুকথা - 
( পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কছেন উমারে 3 
'সনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, 
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে, 
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী। 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, 
সে সঙ্গীত 1”- নলীরবিলা আয়ত লোচনা 
বিষাদে । কহিল? তবে সরম। সুন্দরী ;-- 
“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, 
ঘবণা ভল্মে রাভতৃভাগে । ইচ্ছা করে, ভাজি 
রাজ্া-সুখ, যাই চলি হেল বন-বাষে। 
কিন্ত তেবে দেখি যদি, তয় হয় যনে। 
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 
তমোময়, নিজ গুণে আলো! করে বনে 
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 
মলিন-বদন্ সবে তার সমাগমে | 
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, 
কেন না হইবে সুখী সর্বস্তন তথা ? 
জগৎ-আনন্দ তুমি, তুবনমোহিনী ! 
কছ, দেবি, কি কৌশলে হবরিল তোমারে . 
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীপা-ধ্বনি দাসী, 
পিকবর-রব নব-পল্পব-নাঝারে | 
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি 

৬। ব্রততী--লতা ৷ 

১১। ব্যোমুকেশ--মহাদেব | . 

১৭_১৮ | সাঙ্গ কি ইত্যাদি--ছে দারুণ বিধাতা 
নাথের সঙ্লীত্বরূপ বাক্যধবনি আর কি কখনং 
আমার শ্রবণকুছুরে প্রবেশ করিবে না? 

২৪-্২৫ | বনস্থলে তযোময়স্্তযোষ 

বনস্থলে, অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ কাননে । 



৩৬ 

হেন মধুমাখা কথ! কু এ জগতে । 
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, ধার আতা 
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি 
তৰ বাক্যাহ্থধা, দেবি, দেব হধানিধি । 
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত, 
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিন্ তোমারে । 
এ সবার সাধ, সাধিব, মিটাও কহিয়। |” 

কছিলা রাঘবপ্রিয়া ১_-“এইরূপে, সথি, 
কত কাল পঞ্চবটা-বনে 

হুখে। ননদিনী তব, ছুষ্টা শূর্পণখা, 
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে! 
শরমে, সরমা সই, মরি লো শ্বরিলে 
তার কথা । ধিক তারে। নারী-কুল-কালি। 
চাহিল মারিয়! মোরে বরিতে বাঁধিনী 
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিব্রি কেশরী 
খেদাইলা দূরে তারে । আইল ধাইয়া 
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিপ কাননে। 
সভয়ে পশিশ্ব আমি কুটার-মাঝারে । 
কোদও-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাদিস্, 
কব কারে? মুদি আখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে 
ডাকিহু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে। 
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে । 
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িস্থ তৃতলে। 

“কতক্ষণ এ দশায় ছিন্থু যে, স্বজনি, 
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে 
রত্ুশরেষ্ঠ । মৃদুস্বরে, ( হায় লো, যেমতি 
স্বনে মন্দ-সমীরণ কুম্থম-কাননে 
বসন্তে !) কহিলা কাস্ত ;_-উঠ, প্রাণেশ্বরি, 
রদ্ুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ- 
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, 
হেমাঙ্গি ?-_-সরমা সখি, আর কি শুনিব 
সে. মধুর ধ্বনি আমি ?”-_-সহসা পড়িলা 
মচ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিলা সরমা ! 

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া 
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে 

৩। পিইছেন--পান করিতেছেন। ৩৫। যথা 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি 
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে। 

কতক্ষণে চেতন পাইলা স্থলোচন]। 
কহিল! সরমা কাদি ১-ক্ষিম দোষ মম, 
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিস অকারণে, 
ছায়, জ্ঞানহীন আমি 1” উত্তর করিলা 
মহুস্বরে স্থকেশিনী রাঘব-বাঁপনা ;-_- 
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মন; দিয়া, 
কহি পুনঃ পুর্ব্ব-কথা | যারীচ কি ছলে 
( মরুভূমে মরীচিকা ছলয়ে যেমতি 1) 
ছলিল, শুনেছ তুমি শূর্পণথা-মুখে। 
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে, 
মাগিহু কুরঙ্গে আমি ! বহ্ুরর্বাণ ধরি, 
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষণে 
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিছ্যুৎ-আক্কতি 
পলাইল মায়া-মগ, কানন উজ্জল, 
বারণারি-গতি নাথ ধাইঙা পশ্চাতে-_ 
হারাহ্থ নয়ন-তারা আমি অভাগিনী ! 

সহসা শুনিহ্থ, সখি, আর্তনাদ দূরে-_ 
কোথা রে লক্ষ্মণ তাই, এ বিপত্তি-কালে ? 
মরি আমি! চমকিলা সৌমিক্রি কেশরী! 
চমকি ধরিয়া হাত, করিঙ্ু মিনতি ;-_ 

“যাও, বীর ; বায়ুগতি পশ এ কাননে ; 
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাদিয়া উঠিল 
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি_: 
বুঝি রঘনাঘ তোমা ডাকিছেন, রখি ! 

“কছিলা সৌমিত্রি ;_দেবি, কেমনে পালিব 
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে 
এ বিজন বনে তুমি? কত যেমায়াৰী 
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ? 
কাছারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে 
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে, 
তগুরাম-গুরু বলে ?'-_ আবার শুনি 
আর্তনাদ ;--'মরি আমি! এ বিপত্তিকালে, 
কোথা রে লক্ষণ তাই? কোথায় জানকি ?' 
ধৈরয ধরিতে আর নারিহু, স্বজনি ও 

পে পসসর৮৮ 

যবে ঘোর বনে ইত্যাদি--পতিবিরহ-শোকস্বরূপ 
ব্যাধ অবৃষ্টঠতাবে মধুরগীতগায়িনী পক্ষিপীস্বরূপ 

শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল। 
৩৩। ভৃগুরাম-গুরু বলে--যিনি পরগুয়ামকে 

্ববলে পরাজয় করিয়াছেন | 



শপ পিপল পাসে প 

মেঁধনাদবধ-কাব্য 

ছাড়ি লক্ষণের হাত, কহিচ্ু কুক্ষণে ;- 

কুমির শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ; 
কে বলে ধরিয়াছিল! গর্ভে তিনি তোরে, 
নিষ্ঠুর? - পাষাণ দিয়া গড়িল! বিধাতা! 
ছিয়। তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাধিনী 
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিচ্ু, ছুর্তি ! 
রে তীর, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি, 
দেখিব করুণ-স্বরে কে ৬ 
দুরবনে ?” ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-ন 
বীরমণি ধরি ধ্থঃ, বাধিয়! নিষিষে 
পৃষ্ঠে তৃণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা 7 
“মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি, 
যাতৃ-সম ! প্ভেই সহি এ বৃথা গঞ্জন। ! 
যাই আমি; গৃহ-মধ্যে থাক সাবধানে | 
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম; 
ভোমার আদেশে আমি ছাড়িস্থ ভোমারে ।? 
এতেক কছিয়া শূর পশিলা কাননে । 

“কত যে তাবিষ্থ আমি বসিয়া বিরলে, 
প্রিয়সখি, কছিব তা কি আর তোমারে ? 
বাড়িতে লাগিল বেল!) আহলাদে নিনাদি, 
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগ-শিশু যত, 
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ-করতী 
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে 
চমকি দেখিচু যোগী, বৈশ্বানর-সম 
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমগুলু করে, 
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি 
ফুল-রাশি-মাঝে দুষ্ট কালসর্প-বেশে, 
বিমল সলিলে বিষ, তা হ'লে কি কতু 
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ? 

“কছিল মায়াবী ;--ভিক্ষা1 দেহ, রতুবধূ, 
( অনদা এ বনে ভূমি 1) ক্ষুধার্ত অতিথে।' 

"আবরি বদন আমি ঘোষটায়, সখি, 
নী কহিছু,-_ 'অজিনাসনে বসি, 

১। কহ ুক্ষণে_কেন , না, , আমি এপ -___ 
গ্লানি না করিলে, লক্ষণ আমাকে কখনই ত্যাগ 
করিয়া যাইতেন না, এবং আমার ছুরবস্থা ঘটিত না। 

২৪ ৈশ্বানর--অগ্রি। 
২৫। কমগুলু--যোগীদের পাত্্রবিশেষ। 

২৭। ফুলরাশি ইত্যাদি_মৃগশিশু, করত, 
করভী এ সকল ফুলম্বরূপ । সদাব্রত-ফলাহারী অস্ত- 
দলের মধ্যে রাবণ কাল-সর্পবেশে প্রবেশ করিয়াছে । 

৩৭ 

বিশ্রাম লঙভুল। প্রভু, তরুমুলে ; অতি 

ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেজ্র যিনি, 
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ !' কহিল ছুর্ঘ্ঘতি ১ 
(প্রতারিত রোব আমি নারিম্থ বুঝিতে ) 
ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিন্থ তোমারে । 
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্ত স্থলে। 
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি, 
জানকি? রঘূর বংশে চাহ কি ঢালিতে 
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কু, 
কি গৌরবে অবহেলা কর বরহ্মশাপে? 
দেছ ভিক্ষা; শাপ দিয়! নহে যাই চলি। 
ছুরস্ত রাক্ষস এবে সীতাকাস্ত-অরি 
মোর শাপে 1'- লজ্জা! ত্যজি, হায় লো৷ শ্বজনি, 
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিম্থ ভয়ে, 
না বুঝে পা দিছু ফাদে; অমনি ধরিল 
হাসিয়া ভান্ছুর শব আমায় তখনি। 

“একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে, 
ভ্মিতেছিন্থ কাননে ; দুর-শুজ্ম-পাঁশে 
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনি 
ঘোর নাদ; ভয়াকুল দেখিম্থ চাহিয়া 
ইরম্মদারুতি বাঘ ধরিল মৃগীরে ! 
“রক্ষ, নাথ, বলি আমি পড়িম্থু চরণে । 
শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ তশ্মিলা শাদ্দলে 
মূহুর্তে । যতনে তুলি বাচাই আমি 
বন-সুন্দরীরে, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি, 
সেই শার্দ,লের রূপে, ধরিল আমারে ! 
কিন্তু কেহ না' আইল বাচাইতে, ধনি, 
এ অতাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে। 
পূরিন্থ কানন আমি হাহাকার-রবে। 
শুনিম্থ ক্রন্দনধ্বনি; বনদেবী বুঝি 
দাসীর দশায় মাত] কাতরা, কাদিলা 
কিন্তু বুথ! সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে 
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে? 
অশ্র-বিন্দু মানে কি লো৷ কঠিন যে হিয়৷? 

৩০। শুনিষ্ ্রমদনধ্বনি__,আপনার ক্রন্দন- 
ধুবনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী তাৰিলেন, যেন 
বনদেবী ইত্যাদি । 
ইত্যাদি--যাছার কঠিন হৃদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ 
শান্ত হুম, করুণবাঁক্যে তাদৃশ হয় না। 

অতি কঠিন বন্ত লৌহ অগ্ি-সংযোগে গলিয়া 
থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে? 

৩২--৩৪। হুতাশন তেজে 

যেমন 



৮ মাইকেল-গ্রস্থীবলী 

“দুরে গেল জটাজুট ) কমগুলু দুরে ! 
রাজরখি-বেশে মুঢ় আমায় তুলিল 
সব্ণরথে। কহিল যে কত ছুষ্টতি, 
কভু রোষে গর্জি, কু হুমধুর স্বরে, 
প্বরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরম। ! 

“চালাইল রথ রী । কাল-সর্প-মুখে 
কাদে যথা ভেকী, আমি কীদিহু, মুভগে, 
বুথ! স্বর্ণরথ-চক্র, ঘর্থরি নির্ধোষে, 
পৃরিল কানন-রাজি, হায়, ডুবাইয়া 
অভাগীর আর্তলাদ ! প্রতগ্ুন-বলে 
অস্ত তরুকুল যবে নে ফডমডে, 
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী? 
ফাফর হইয়া, সখি, খুলিন্ক সত্বরে 
ক্কণ, বঙগয়, হার, সীথি, কণ্ঠমাল!, 
কুণুল, নৃপুর, কাঞ্ধী : ছড়াইন্ পথে ; 
তেই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ, আতভরণ | বুথ তুমি গঞ্জ দশাননে 1 

নীরবিলা শশিমুখী | কহিলা সরম' 
“এখনও তৃষাতুরা এ দ'শী,মৈথিলি £ 
দেহ ম্বধা-দান তারে । সফল করিঙ্গ' 
শ্রবণ-কুছর আজি আমার 1” স্মুস্বাযে 
পুনঃ আরভ্ভিলা তবে ইন্দু-নিভালনা ;- 

“শুনিতে লালসা যদি, শুন লো লঙগানে 
বৈলেহীর দ্ঃখ-কথা কে আর শুনিবে 1 

“আনন্দে নিষাদ যা ধরি ফলদ পাঞী 

যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি; 
হায় লো, সে পাখী যথা কাদে ছট্ফটি 

“হে আকাশ, শুনিয়াছি তু শফ্বহ, 
( আরাধিক্ু মনে মনে ) এ দাসীর দশ: 
ঘোর-রবে কহ যথা বথু-চুড়ামণি, 
দেবর লক্ষণ মোর, ভুবন-বিজয়ী ! 
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দুত-পদে 
বরিম্ব তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি 
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি 
ভীমনাদী, ভাক লাখে গন্ভীর নিনাদে ! 
হে শ্রমর যধুলোতি, ছাড়ি ফুল-কুলে 
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্জ বলী, 

৩৮। গুঞ্জর--গুঞ্জরধবনি করিয়া কহ। 

সীতার বারতা ভূমি ; গাও পঞ্চস্থরে 
সীতার ছুঃখের গীত, তুমি যধু-সথা 
কোকিল! শুনিবে প্রত তুমি ছে গাইলে। 
এইরূপে বিলাপিঙ্থ, কেহ ন! সুনিল। 

“চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া জ্রুতে 
অন্রভেদী গিড়ি-চুড়া, বন, নদ, নদী, 
নানাদেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা, 
পুষ্পকের গতি তুমি ) কি কাজ বণিয়া ?__ 

“কত ক্ষণে সিংহনাদ শুলিন্ু সম্মুখে 
তয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাপিল 
বাজি-রাজি, স্বর্ণ-রথ চলিল অস্থিরে ! 
দেখিহু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি 
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে 
কালমেঘ । “চিনি তোরে, কহিল গল্ভীরে 
বীর-বর,__-'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ। 
কোন্ কুল-বধূু আজ হুবিলি, হুষ্তি ? 
কার্ ঘর আধারিলি, নিবাইয়ে এবে 
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্শা, জানি । 
অস্ত্রি-দ্ল-অপবাদ ঘুচাইব আজি 
বধি তোরে তীক্ষ শরে ! আয় মুঢ়মতি । 
ধিক তোরে, রক্ষোরাছ ! নিকজ্জি পামর 
আছে কি রে তোর সম এ বঙ্গ-যণ্ডলে ?' 

'এতেক কহিয়া, সখি, গর্জিলা শূরেঙ্জ ! 
অচেতন হয়ে আমি পড়িছু হৃন্দনে ! 

“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিস্ত রয়েছি 
ভূতলগে। গগন-যার্গে রথে রক্ষোরর্থী 
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুত্ষ্কার নাদে। 
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বণিতে 
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদি নয়নে ! 
সাধিস্থ দেবতা-কুলে, কাদিয়া কাদিয়া, 
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষস 
অরি মোর ঃ উদ্ধারিতে বিষম-সঙ্কটে 
দাসীরে ! উঠিন্থ ভাবি পশিব বিপিনে, 
পলাইব দূরদেশে। হায় লো, পড়িস্, 
আছাড় খাইয়া যেন ঘোর ভূকম্পনে! 
আরাধিন্ত বন্থুধারে,_এ বিজন দেশে, 
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব,বক্ষঃম্থলে 

৬। অভ্রভেদী-_মেঘস্পর্শী, উচ্চতম | 
৮| পুষ্পক--রাবণের রথ | 
১১। অস্থিরে_-অস্থিরভাবে | 
২৪। হ্ন্দন---রথ | 
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লহ অভাগীরে, সাধ্ব! কেমনে সহি ... কাপিল বন্ধ, সখি, বীর-পদতরে ! 
ছুঃখিনী মেয়ের ভ্বালা ? এস শীঘ্র করি! সভয়ে মুদিম্ছ আখি ! কহিলা হাসিয়া 
ফিরিয়া আসিবে ছুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি মা আমার,--কারে ভয় করিস্, জানকি ? 
তস্তর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে, সাজিছে ছুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে, 
পুতি যথ। রত্ব-রাশি রাখে সে গোপনে-__ মিত্রবর | বধিল যে শূরে তোর স্বামী, 
পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি ! বালী নাম ধরে রাজ! বিখ্যাত জগতে । 

“বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ; কি্িন্্যা-নগর ওই | ইন্ত্র-তুল্য বলি- 
কাপিল) বন্ুধা ; দেশ পৃরিল আয়াবে ! বৃন্দ চেয়ে দেখ সাজে ।' দেখিনু চাহিয়া 
অচেতন হৈনু পুনঃ | শুন, লো ললনে, চলিছে বীরেন্্র-দল জল-শ্োতঃ যথা, 
মনঃ দিয়] শুন, সই, অপূর্বব কাহিনী 1 বরিষায়, হুহুক্কারি! ঘোর মডমড়ে 
দেখি স্বপনে আমি বন্থুম্বরা সতী নাঙ্গিল নিবিড় বন ; শুকাইল নদী; 
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দুরে; 
কহিলা, লইয়া কোলে, স্থমধুর বাণী )-- পৃরিল জগৎ, সথি, গল্ভীর নির্খোষে। 
“বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে “উভরিলা সৈম্-দল সাগরের তীয়ে। 
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে দেখিশু, সরমা সখি, 'ভাসিল সঙিলে 
অধম এ তাঁর আমি সহিতে না পারি, শিলা ! শুঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে 
ধরিন্ন গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে ৷ উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত। 
ঘে কুক্ষণে তোর তন্থ ছুইল ছূর্্মতি বাধিল অপূর্ব সেতু শিল্লিকুল মিলি। 
রাবণ, জানিম্থ আমি, হুপ্রসন্ন বিধি ৯৮ বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে, 
এত দিনে যোর প্রতি ; আশীষিহ্ৃ তোরে (পরিল! শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘা সাগয়ে 
জননীর আলা দূর করিলি, মৈধিলি 1 লি, বীর-মদে পার হইল কটক 
ভবিতব্য-ন্বার আমি খুলি) দেখ চেয়ে ।_- টল্পিল এ ন্বর্পুরী বৈরি-পদচাপে,__ 

"দেখিছু সম্মুখে, সখি, অন্রভেদী গিরি ; 'জয় রপূপতি, জয় !' ধ্বনিল সকলে । 
পঞ্চ জ্রন বীর তথা নিমগ্ন সকলে কাদিনু হরষে, সখি ! ন্ুবর্ণ-মলদিকে 
দুঃখের সলিলে যেন! হেনকালে আনি দেখিঙ্থ জ্ুবর্ণাস্নে রক্ষঃ-কুল-পতি | 

উতরিল! রঘুরতি লক্ষণের সাথে। আছিলা সে সতাতলে ধীর ধর্্লম 
বিরস-বদন নাথে ছেরি, লো ম্বজনি, . বীর এক; কছিল সে,__'পৃজ রঘুবরে, 
উল! হইম্থ কত, কত যে কাদিছ, বৈদেহীরে দেছ ফিরি) নতুবা মরিবে 
কিআর কছিব তার? বীর পঞ্চ জনে সবংশে 1 সংসার-মদে মত্ত রাঘবাবি, 
পৃজিল রাঘব-রাজে, পৃজিল অন্থজে । পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী। 
একজে পশিলা সবে হুম্দর নগরে। অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর 
“মারি লে দেশের রাজা তুমুল-সংগ্রামে ষথা প্রাণনাথ মোর ।”__-কচ্িল সয়মা,__ 

রথুবীর, বসাইলা রাজসিংহাসনে “ছে দেবি, তোমার ছুঃখে কত যে দুঃখিত 
শ্রেষ্ঠ যে পুরুধ-বর পঞ্চ-অন-মাঝে | রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ? 
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়। ছুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি 
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহুলে। ভাবিয়া! তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?” 

পপ 

৩: ৪। হায়, যা, যেমতি ইত্যাদি-যেরপ “জানি আমি, উত্তরিলা সৈথিলী রূপসী )- 
তক্কর অর্থাৎ চোর নিহিত ধন লইতে গোপনভাবে 
জাইসে, সেইন্বপ রাবণ আমার নিকট আবার __-_______ টার 
আসিবে। 

২৪। পঞ্চ জন বীর-ন্মুগ্রীব, হুনৃযান্ প্রস্ভৃতি | ২৬। ধীয় ধর্শাসম বীর এক-_এ স্থলে সয়মায় 
৩২। সে দেশের রাজা অর্থাৎ বালী । পতি বিভীষণ । 
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“জানি আমি, বিভীষণ উপকারী মম 
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি ! 
আছে যে বাচিয়! হেথা অতাগিনী সীতা, 
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে ! 
কিন্তু কছি, শুন মোর অপূর্ব ত্বপন !_- 

“সাজিল রাক্ষস-বুন্দ যুঝিবার আশে; 
বাজিল রাক্ষস-বাছ্য ; উঠিল গগনে 

নিনাদ। কাপিঙ্ু, সখি, দেখি বীর-দলে, 
তেজ হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী । 
কত যে হুইল রণ, কহিব কেমনে ? 
বছিল শোণিত-নদী ! পর্বত-আকাঁরে 
দেখিম্ু শবের রাশি, মহাতয়ঙ্কর ! 

শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী 
বিহঙ্গম ) পালে পালে শগাল; আইল 
অসংখ্য কুকুর । লঙ্কা পৃরিল তৈরবে । 

“দেখিঙ্থ কর্ব,র-নাথে পুনঃ সভাতলে, 
মলিন-বদন এবে, অশ্রুময় আখি, 
শোকাকুল '! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে 
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে 
রক্ষোরাজ,-_হায়, বিধি, এই কি রে ছিল 
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে 
শূলি-শস্তু-সম তাই কুস্তকর্ণে মম| 
কে রাখিবে রক্ষঃকুলে সে যদি না পারে? 
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা 
ঘোর-রোলে 3 নারীদল দিল হুলাহুলি। 
বিরাট-মুরতি-ধর পশিল ক্টকে 
রক্ষোরথী। প্রভূ মোর, তীক্ষতর শরে, 
( ছেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?) 
কার্টিলা তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে 
জাগি সেছুরস্ত শূুর। জয় রাম ধ্বনি 
শুনিম্থ হরষে, সই! কাদিল রাবণ! 
কাদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে ! 

“চঞ্চল হুম, সখি, শুনিয়া চৌদিকে 
ক্রুলন ! কহিষ্থ মায়ে, ধরি পা-ছুখালি,_ 
রক্ষংকুল-ছুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার ! 
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতর! 
এ দাঁপী 3 ক্ষম, মা, মোরে ! হাসিয়া কছিল। 

১৩। কবন্ধ-মস্তকরহিত দেহ। 
২৮। রক্ষোররী- কুল্তকর্ণ। 

বন্ুধা,-_-'লো রতু-বধূ, সত্য যা দেখিলি ! 
লণ্ভও করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে 
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মিলিয়! ।-- 

“দেখিম্ু, সরম! সখি, গ্ুরবালা দলে 
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, 
পট্টবন্্র; হাসি তারা বেড়িল আমারে । 
কেহ কছে,_-উঠ, সতি, ছত এত দিনে 
ছুরস্ত রাবণ রণে !' কেহ কছে,--উঠ, 
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি, 
অবগাহ দেহ, দেবি সুবাসিত জলে, 
পর নানা আভরণ | দেবেজ্্াণী শী 
দিবেন সীতায় দান আজি লীতানাথে !' 

“কহিছু, সরমা সখি, কর-পুটে আমি 7 

কি কাজ, হে ন্থুরবালা, এ বেশ-ভৃষণে 

দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত ময, 
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা । কাঙ্গালিনী সীতা, 

কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃষণি ! 
“উত্তরিলা হ্ুরবালা ;-শন, লো যৈথিলি। 

সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে 
পরিষ্কারি রাজ-হন্তে দান করে দাত! ।' 

“কাদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিছু সন্বয়ে। 
ছেরিনু অদূরে লাখে, হায় লো, যেমতি 
কনক-উদয়াচলে দেব অংগুমালী । 
পাগলিনপ্রায় আমি ধাইছু ধরিতে 

পদযুগ, শ্ববদনে '-__জাগিঙ্থ অমনি 1 
সহসা, স্বজনি, যথ' নিবিলে দেউটা, 
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা 
আমার,__আধার বিশ্ব দেখিম্থু চৌদিকে ! 
হে বিধি, কেন না আমি মরিস তখনি ? 
কি সাধে এ পোঢা প্রাণ রহিল এ দেছে ?” 

নীরবিল' বিধুমুখী, নীরবে যেমতি 
বীণা, ছিড়ে তার যদি! কাদিয়। সরমা 
( রক্ষঃকুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূরূপে ) 
কহিলা ;-“পাইবে নাথে, জনক-ন্গিনি ! 
সত্য এ শ্বপন তব, কহিহ্থ তোমারে । 
ভাসিছে সলিলে শিল।, পড়েছে সংগ্রাষে 
দেব-দৈত্য-নর-আ্াস কুস্তকর্ণ বলী; 
সেৰিছেন বিভীষণ জিঞু রঘুনাণে 

২০। পরিষ্কারি-_-পরিষ্কার করিয়া | 
৩৮। জিফু-__জয়শীল। 
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লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলঙ্তা 
যথোচিত শান্তি পাই; মজিবে দুর্মাতি 
সবংশ ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে । 
অলীম লালসা মোর শুনিতে কাছিনী |” 
আরস্তিলা পুনঃ সতী সুমধুর ম্বরে 

“মিলি জাখি, শশিমুখি, দেখিস সম্মুখে 
রাবি; ভৃতলে, হায়, সে বীর-কেশরী, 
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ ব্া'ঘাতে ! 

“কিল রাঘব-রিপু-) উিন্দীবর-জী খি 

উন্মীলি দেখ লে চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে, 
বাবণের পরাক্রম 1 জগত-বখাত 
জটায়ু হীনায় অজ যোর ভুজ-বলে । 
নিজ দোষে মরে যুঢ গরুড-নন্দন । 

কে কছিল মৌর সাথে যুঝিতে বর্বররে $' 
'ধর্্ম-কর্ সাদিবাদর বিগ সংগ্রাম, 
5 কণ্ছিল' শর অত মৃদ্রন্যক 

'স্ুত-সমর পিউ যাই লদেবালায়ে। 
নক দশ ঘটিকব তোর, দেখ রে ভাতিয়া । 
শগাল হয়া লিল সেভেন ৩ 
কে তেরে রক্ষা, লক্ষ) 1 পণ্ডিত সঙ্কটে, 

রর তে লঙ্গানা'থ, করি চুলি এ নাকাল 1 
€8 ৫১. নে 
এশজক কন্যা ব ম্বা বীর নীরব হইলা। 

তুলিল আমায় পুনঃ রথ লঙ্কাপন্তি। 
রুতণজলেপুনে কাছি কহিনু, স্বজনি, 
বীরকরে ) সীতা নাম, জনক-ছুহছিত', 
রঘুবধু দাসী, দেব! শৃত ছল পেয়ে 
আনায়, হবিচ্ছ প'গী ; কও এ কথা 
দেখ যণ্দ ছয়, প্রন, জাঘতুবহ দাথি। 

“উঠিল গগতুন লথ গল্ডীর-নির্দেশলে | 
শ্রনেনু তৈরুব রব $ দেখছ সম্্খে | 

সাগর নীলোর্শিময ! বছিছে কল্পোলে, 

অতল, অকৃল জল, অরিববাম-গতি | 
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিহ্থ ডুবিতে ; 
নিবারিল দুষ্ট মোবে ! ডকিনু বারীশে, 
জঅলচরে মনে মনে , কেছ ন! শ্বনিল, 
অবছেলি অভাগীরে। অনম্বর-পথে 
চঙ্সিল কনক-রথ মনোরথ-গতি | 

খা 

“অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে । 

১। পৌলন্তা-__পুলন্তোর পৌল্ল রাৰণ। 
৩১। নীলোর্শিময়__-নীলবর্ণ-তরঙ্গ-পরিপূর্ণ। 
৩৬ | অনম্বর-পথে--আকাশ-পণে। 

সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী 
রঞ্পনের রেখা ! কিন্ত কারাগার যদি 
হ্বর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে 
কমনীয় কতু কি লো শোতে তার আতা? 
স্ববর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো' সুখী 
সে পিঞ্জরে বন্ধ পাথী? দুঃখিনী সতত 
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী ! 
কুক্ষণে নম মম, সরমা। সুন্দরি ! 
কে কবে স্ীনেছে, সখি, কছ, হেন কথা? 
রাক্তার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধু, 
তবু বন্ধ কারাগারে 1”__কাদিলা রূপসী 
সরমার গলা ধরি; কাদিল] সরমা | 

কতক্ষণে চক্ষুং-জল মুছি স্থলোচনা 
স্রমা কহিলা )--”দেবি, কে পারে খণ্ডিতে 
বেধির নের্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা 
বন্ুধা । বিধিল ইচ্ছা, তেই লঙ্কাপতি 
আনিয়াছে হরি তোমা 1 সবংশে মরিবে 
চটষ্টমতি। বীর আর কে আছে এ পুরে 
কীকাযোদিন ? কোথা, সতিত অ্তিভৃবন-জয়ী 
যেধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কুলে, 
শবাছারী জঙ্থ-পুঞ্জ ভুক্িছে উল্লাসে 
শব-রাশি । কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে 
ক'দিছে বিধবা বধূ । আস্ত পৌহাইবে 
এ ছুঃখ-শর্কররী তব! ফলিবে, কহিন্থ, 
স্বপ্ন । এ্গ্যাধবী-দল মন্দারের দাযে 
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে । 
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বন্থুধা-কামিনী 
সরস বসান্তে যথা ভেটেন মধুরে ' 
ভুলো না দাসীরে, সাধিব! যত দিন বীচি, 
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে 
ও প্রতিম', নিত্য যথা, আইলে রজনী, 
সরসী হরযে পৃজে কৌমুদিনী ধনে । 

২। রঞ্জন-__রক্চন্দন | কেন না, লঙ্কা স্বর্ণ" 

গঠিত। 
৪। কমনীয়--মলোহর, নয়নাননাদায়ক | 
১৭_-১৮ | এ পুরে বীর-যোনি-_ বীরপুজজঙ্গ- 

দায়িনীস্বর্ূপ লঙ্কাপুরে অর্থাৎ যে স্থানে বীর জল্মায়। 
২৪। মন্দারের দামে-_-পারিজাত-পুশ্পের 

মালায়। ২৬। বস্ুুধা-কামিনী ইত্যাদি-_বসন্তে 
পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপ ভূষণে ভূধিতা হয়েন 
ইত্যাদি। ৩১। ও প্রতিমা-_তোমার মৃত্তি। 
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বহু ক্লেশ, স্বকেশিনি, পাইলে এ দেশে | 
কিন্তু নহে দোষী দাসী।” কহিলা শুস্বকে 
মৈথিলী ১--"সরম সখি, মম হিতৈষিণী 

তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে ? 
মকুভূমে প্রবাহিণী যোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! মুশীতল ছায়া রূপ ধরি, 
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে । 
মৃত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে 
এ পক্কিল জলে পদ্ম! ভূজঙ্গিনী-রূপী 
এ কাল-কনক-লঙ্কা'-শিরে শিরোমণি 
আারকি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীত', 
তুমি লো মহার্থ রত্ব। দরিদ্র, পাইলে 
রতন, কত কি তারে অযতনে, ধনি $" 

নমিয়া সতীর পদে, কছিলা সরমা ;-- 
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়! 
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে, 
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাপ্তি 
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে 
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে 
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সন্কটে ।” 

ক্ছলা মৈথিলী ;_-"সখি, যাও স্বর করি, 
নিজালয়ে : শুনে আমি দুর-পদ-্ধবনি ঃ 

ফির বুঝি চেন্টীদল আসিছে এ বনে।” 
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেল! জ্রুতগাম* 

স্রমা ২ কচিঙ্লা দেবী সে বিআন বনে, 
একটি কুহ্গযযাত্র অরণো যেমতি | 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাকো অশ্পোককনং নাদ চড়র্ঘ: সর্গ। 
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হাসে নিশি তারাময়ী জ্রিদশ-আপলয়ে | 
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়স্ত-ধামে 
মহেন্ত্র) কুন্থুম-শয্যা ত্যজি, মৌনভাদে 
বসেন ঝ্িদিব-পতি রত্ব-সিংহাসনে 
স্ববর্ণ-মন্দিরে স্বপ্ত আর দেব যত। 

অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিল স্থস্বরে 
“কি দোষে, স্বরেশ, দাসী দোষী তব পদে? 
শয়ন-আগারে তবে কেন ন' করিছ 
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক যুদিছে, 
উন্মীলিছে পুনঃ আখি, চমকি তরাসে 
মেনকা উর্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন 
চিত্র-পুর্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা ! 
তব ডরে ভরি দেবী বিরাম-দায়িনী 
নিপা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে, 
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর-নিশীথে, 

১৪। ব্রিদশ-আলয়ে--ন্বর্গে । 
১৫। বৈজয়ন্ত-ধাম- ইন্দ্রের পুরী । 

কে কোথ জাগছে, বল? দৈত্য-দল আছি 
বসেছে কি থান দিয় স্বর্গের দুয়ারে 1” 

উত্তবিলা অস্ুরারি ১-"ভাৰিতেছি, দেবি, 
কেমনে লক্ষণ শুর নাশিবে রাক্ষস ? 
অজেয় জগতে, সতি, কীরেন্ছ রাবণি ।" 

“পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত" ; কহিল! পৌলোফী 
অনন্ত-যৌবনা,__“্যাচ্হ বধিল। তারকে, 
মহ্াচ্র তারকারি ; তব ভাগা-বলে, 
তব পক্ষ বিক্ূপাক্ষ ; আপনি পার্বতী, 
দাসীর লাধনে সা'ধবী কহিলা, ম্সিন্ধ 
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী 
বধের বিধান কছি দিবেন আপনি ;-_ 
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ, কি কারণে 1 

২ পপ সপ পপ 

৪--৫। প্রাপপতি আমার--বিভীষণ। 
১২। সে বিজন বনে-অর্থাৎ জনশৃক্ 

অশোকবনে। 
১৪--১৫। শচীদেবী দেবরাজকে একান্ত 

দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই কথাটি কছিলেন। 
২৩। দাসীর সাধনে- দাসীর প্রার্থনায় । 
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উত্তরিল! দৈত্য-রিপু ;_-"সত্য যা কছিলে, 
দেবেজ্জাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে । 
কিস্ত কি কৌশলে মায়! রক্ষিবে লক্ষণে 
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে । 
জানি আমি মহাবলী জমিত্ানন্দন 

কিন্তু দ্তী কবে, দেবি, আটে মৃগরাজে ? 
দস্ভোলি-নিখোষ আমি, গুনি, ভুবদনে ; 

মেথের ঘর্থর ঘোর; দেখি ইরম্মদে ; 
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ; 
তবু থরথরি হিয়া কাপে, দেবী, যবে 
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহষ্কারে 
অগ্রিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে 
মহ্ঘোস; এ্ররাকত অস্থির আপনি 
তার ভীম প্রহরণে ।”" বিষাদে নিশ্বীসি 
নীরবিলা স্থরনাথ ; নিশ্বাস বিষাদে 
( পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাদে রে সতত ' ) 
বফিলা ঝ্রিদিব-দেবী দেবেজ্ের পাশে । 
উর্বশী, মেনকা, রস্ভা, চারু চিত্রলেখা 

ঈীড়াইলা চারি দিকে; সরসে যেযতি 
ত্বধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে 
নীরবে মুদিত পল্সে। কিন্বা দীপাবলী 
অন্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ববণে, 
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে 
চির-বাঞ্ছা । মৌনভাবে বলিল দম্পতি ; 
ছেনকালে মায়াবী উত্তরিল্লা তথ । 

রক্তন-সস্ভবা বিতা শ্বগুণ বান্ডিল 
দেবাল/ায় ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে 
মন্দার-কাঞ্চন-কণন্তে ননাল-কাননে । 

সসম্বমে প্রণমিল] দেব দেবী দৌছে 
পাদপন্পে। স্বর্ণালন বলিল! আশীমি 
মায়া। কুতাঞ্জলপুটে হ্থর-কুল-নিধি 
ল্বধিলা ;--"কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?” 

উত্তরিলা মায়াময়ী যা, আদিতেয়, 

লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ; 
রক্ষ--কুল-চূড়ামণি চুণিব কৌশলে 
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি। 
অবিলম্ে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী 

১৩। মহ্ঘোস-_মহাধস্ছুদ্ধীর | 

২৮।| মন্সার-কাঞ্চন-কান্তি-পারিজাত ফুলের 

মৃবর্ণণষণ। ৩৭। পুরন্দর__ইজা | তবানন্দময়ী-_ 

সংসারাননাদায়িলী | 

ক ০১০ পাপ পপ পাপা 5447 পাত শক শপ ৮৮ পাপা ০ চা? পীিশত 

উধ! দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ; 
লঙ্কার পক্কজ-রবি যাবে অন্তাচলে ! 
নিকুন্তিলা যজ্জাগারে লইব লক্ষণে, 
অন্থরারি! মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে | 
নিরঙ্স, দুর্বল বলী দৈব-অন্ত্রাঘাতে, 
অসহায় (সিংহ যেন আনায়-মাঝারে ) 
মরিবে,_-বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ? 
মরিবে রাবণি রণে; কিন্ত এ বারতা 
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে 
তুমি রামান্থজে, রামে, ধীর বিভীষণে, 

রবু-মিন্ত্র ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্তর, 
পশিবে সমরে শৃর কৃতান্ত-সদৃশ 
তীম-বাহু ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে 1- 
ভাবি দেখ, স্থুরনাথ, কুনু যে কথা ।” 

উত্তরেলা শচীকান্ত নমুণচহছদন ১-- 
“পড়ে যদি মেঘনাদ শৌমিত্রির শরে, 
মন্থামীয়া, স্থুরসৈন্ত সঙ কালি আমি 
রক্ষিব লক্্ণে পশি রাক্ষস-সংগ্রাষে | 
ন' ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে । 
যার তুমি আগে, যাত$, মায়াক্তাল পাতি, 
কর্কুরকুলের গর্ব, ছুর্দন সংগ্রামে, 
রাবণি। রাঘবচন্দ্র দ্বে-কুল-প্রিয় 
সমরিবে প্রণপত্রণ অমর, জননি, 
তার জন্যে । যাৰ আম আপনি ভূতলে 
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ববরে ।” 

“উচিত এ কর্ম তব, অদদিতি-নন্কন 
বি ।” কহিলেন মায় :--“পাইন্গ পিরীতি 
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ট  অন্মতি দেহ, 
যাই আমি লঙ্কাধামে !" এতেক কহিয়া 
চলি গেলা শক্তু-স্থরী আশীষি দোহারে । 
দেবেজ্জের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি । 

ইন্্রাণীর কর-পল্প ধরিয়া কৌতুকে, 
প্রবেশিলা মহা-ইন্্র শয়ন-মন্দিরে-_ 
্থখালয় ! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনক।, 
রস্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে। 
খুলিলা নূপুর, কাঞ্ধী, কন্কণ, কিন্কিণী, 
আর যত আভরণ ? খুলিলা কাচলি ; 

সপ 4৭৩০৯ ৯ পা 

€ | আনায়-জাল। 

৩০। দেবেন্দ্র পদে ইত্যাদি--নিজ্রাদেবী 
আসিয়া ইন্জের পদতলে প্রণত হইলেন, অর্থাৎ 

ইঞ্ত্রের তুম পাইতে লাগিল । 



8৪ 

শুইল! ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি- 
রূপিণী চ্থর-নুন্দরী | হুম্বনে বিল 
পরিমলময় বায়ু, কু বা অলকে, 
কভু উচ্চ-কুচে, কতূ ইন্দু-নিভাননে 
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে 
প্রকুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে ! 

স্বর্গের কনকন্বারে উতরিলা মায়া 
মহাদেবী ; স্থনিনাদে আপনি খুলিল 
ছৈম দ্বার । বাহিরিয়! বিশ্ব-বিযোহিনী, 
স্বপন-দেকীরে ম্মরি, কলা সুস্বরে ;-- 

“যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে 
শিবিরে সৌমিত্রি শুর । স্ুুমিত্রার বেশে 
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, বঙ্গিণি, 
এই কথ;-_উঠ, ৰস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে 
শোভে সরঃ; কুলে তার চত্তীর দেউল 

ব্যয় ; গান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তীহার প্রসাদ, 
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্খদ বাক্সে, 
বশস্থি । - একাকী, বস, যাইও সে বনে । 
অবিলঙ্ষে, স্বপ্দেবি, যাও লকঙ্কাপুরে ; 
দেখ, পৌহাইছে রাতি, বিলম্ব নং সে ।” 

চলি গেলা স্বপ্র-দেবী ; ন'ল-নতঃস্থৃল 
উজ্জলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে 
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির-মাঝারে 
বিরাজেন রামানুজ, স্থমিত্রার বেশে 
বসি শিরোদেশে তীর, কহিলা স্থুস্বরে 
কুহকিনী ;--উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে 
শোতে সরঃ; কূলে তার চণ্তীর দেউল 
স্র্ময় ; জান করি সেই সরোবরে, 

তুলিয়া! বিবিধ ফুল, পৃজ তক্তি-তাবে 
দানব-দমনী মায়ে । তাহার প্রসাদে, 
বিনাশিবে অনায়াসে ছুষ্খাদ রাক্ষসে, 
যশস্থি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে!” 

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে ! 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

বীরেজ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত 
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পৃজি পা-ছ্খানি 

মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি, 
মা আমার! যবে আমি বিদায় ছুইঙ্গ, 
কত যে কাদিলে ভূমি, স্মরিলে বিদরে 
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে 
ছেরিব চরণ-ধুগ 1” মুছি অশ্রধারা, 
চলিলা বীর-কুঞ্জর ফুঞ্জর-গমনে, 
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা | 

কহিলা অস্থজ, নমি অগ্রজের পদে )- 
“দেখিস অস্কুত স্বপ্ন, রথু-কুল-পতি ! 
শিরোদেশে বসি মোর স্ুমিত্রা জননী 
কছিলেন,_-উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি | 
লঙ্কার উত্তর-্বারে বনরাভী-মাকে 
শোতে সরঃ; কূলে তার চস্তীর দেউল 
শ্ব্ণময় ; ল্লান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পৃজ তক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে! তাহার প্রসাদে, 
বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্খদ রাক্ষসে, * 
যশশ্থি। একাকী, বৎক, যাইও সে বনে ।' 

এতেক কহিয়া মাতা অদশ্থ হইল! । 
কাদিয়া ডাকি আমি, কিন্তু না পাইন্থ 
উত্তর। কি আন্ত! তব, কহ, রঘু-মণি ?” 

ভিল্তাস্িলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ) 
“কি কছ, ছে মিত্রবর ! তুমি ? রক্ষ--পুরে 
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে !” 

উত্তরিল। রক্ষঃ-শ্রে্;--“আছে সে কানে 
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কুলে। 
আপনি বাক্ষস-নাথ পৃ্জন সতীরে 

সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কতু 
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি, হুয়ারে 
আপনি শ্রমেন শস্ু_ভীম-শৃল-পাণি ! 
যে পৃজে মায়েরে সেথা, জয়ী সে জগতে ! 
আর কি কছিব আমি? সাহসে যচ্চপি 
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি, 
সফল, ছে মহারথি, মনোরথ তব!” 

পপ পার্স ৭৯৭: 

যশস্থি ! সম্বোধনে ভাবী যশের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে। 

- ছার রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি 

বক্ষ-স্থল ! “ছে জননি,” কছিলা বিষাদে | 
- ৭। মুছি অশ্রধার1--চক্ষুজল মোচন করিয়া। 

৯। বিশ্ব-বিমোহিনী--মায়াদেবী |  ৮। 'কুঞজজর-গমনে-ধারপদে | 
২২। বশহ্ি--মেঘনাদকে বধ করিলে যশঃ হইবে, হ৯। রাক্ষসনাথ-_রাবণ। 



মেঘনাদবধ-কাব্য 

দরাঘবের আজ্তাবর্তী, রক্ষঃকুলোত্তম, 
এ দাস”; কহিল! বলী লক্ষমণ,__“যগ্কপি 
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে ! 

কে রোধিবে গতি মোর ?” সুধুর শ্বরে 
কহছিলা রাঘবেশ্বর ;__-কত যে সয়েছ 

মোর হেতু তুমি, বস, মে কথা স্মরিলে 
নাচাছে পরাণ মোর আর আয়াসিতে 
তোমায়! কিন্তুকি করি"? কেমনে লঙ্মিব 
দৈবের নির্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে, 
ধর্দ-বলে মহাবলি ! বআয়সী-সদৃশ 
দেবকুল-আনুকৃল্য রক্ষক তোমারে ।? 

প্রণমি রাঘব-পাদ বদ বিভীষণে 

সৌষিক্সি, কৃপাণ-করে, যাত্রা করি বলী 
নির্ভয়ে উত্তর-্বারে চলিলা সত্বরে। 
জাগিছে স্ুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্রন্পী 
বীর-বর- দলে তথা । শুনি পদধ্বনি, 
গন্ভীরে কছিলা শূর “কে তুমি? কি হেতু 
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি, 
বীচিতে বানা যদি ! নতুবা মারিব 
শিলাঘাতে চুলি শির: 1” উত্তরিলা হাসি 
রামানুজ ;__-“রক্ষোবংশ-ধ্বংস, বীরমণি, 
রাঘবের দাস আমি! আশু অগ্রস্রি 

স্বগ্রীব বন্দিলা সখ! বীবন্ছ্র লক্ষণে | 
মধুর সম্ভাঘে তুমি কদ্দিদ্ধ্াা-পতিরে, 
চলিল! উত্তর-যুুথ উদ্ম্নিল'-বিলাসী | 

কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-ছুয়ারে 
ভীম-বাহু, সবিন্ময়ে দেখিলা অদূরে 
তীষণ-দর্শন-মৃর্তি ! দীপি্ছ ললাটে 
শশিকল1, মহোরগ-ললাটে যেমন্তি 

মণি! জটাক্ুট শিরে, তাহার মাঝারে 
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে 
কৌমুদীর রর্জোরেখা মেঘমুখে যেন! 
বিভৃতি-তৃষিত অঙ্গ ) শালবৃক্ষ-সম 
ত্রিশুল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌিত্রি 

৭। আয়াসিতে-__আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে। 
১০। আয্মসী--লৌছ্ময় কবচ। ১৫। বীতিহোন্র 
_অশ্ি। ৩০। তাহার মাঝারে ইত্যাদি--যেমন 
খারদ নিশাতে কৌমুদীর রজোরেখা অর্থাৎ 
জ্যোত্নার রৌপ্যের স্তায় শুভ্র আলোকরেখা 
যেঘমালায় শোভমান হয়, সেইরূপ গঙ্গার জল 
মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে । 

৪8৫ 

ভৃতনাথে। নিষ্বোবিয়া তেজস্কর অসি, 
কহিলা৷ বীর-কেশরী ;-_-“দশরথ রী, 

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভবনে, 
তাহার তনয় দাস নমে তব পদে, 

চন্্রচুড় ! ছাড় পথ; পুজিব চণ্ডীরে 
প্রবেশি কাননে ; নছে দেহ বণদাসে! 
সতত অধর্ম-কর্ম্ে রত লঙ্কাপতি ; 
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে, 
বিরূপাক্ষ ! দেহ রণ, বিলম্ব না সে! 
ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমায়ে ;-- 

সত্য যদি ধর্ধ, তবে অবশ্য জিনিব 1” 
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হৃস্কারি 

“বাখানি সাহস তোর, শূর-চুড়ামণি 
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝবি তোর সাথে? 

প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি, 
তাগ্যধর !” ছাড়ি দিল! ছুয়ার ছুয়ারী 
কপন্ডী ; কানন-মাঝে পশিলা সৌমিত্রি । 

ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিল! চমকি | 
কাপিল নিবিড় বন যড় মড় রবে 
চৌদিকে ! আইল ধাই রক্তবর্ণ-আখি 
র্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দস্ত কড়মড়ি ! 
অয় রাম নাদে রঘী উলজিলা অসি। 
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে 
তমঃ যথা | ধীরে ধীরে চলিল। নির্ভয়ে 
ধীমান্। সহৃল! মেঘ আবরিল টাদে 
নির্ধোষে ! বহিল বায়ু হুঙ্কার স্বনে ! 
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোতিল আকাশে, 
দ্বিগুণ আীধারি দেশ ক্ষণপ্রতা-দানে ! 
কড়-কড়-কড়ে বজ্ক পড়িল ভূতলে, 
হুর; ! * বাহু-বলে উপাড়িলা তু 
প্রতপ্তন ! দাবানল পশিল কাননে ! 
কাপিল কনক-লঙ্কা, গঞর্জিল জলধি 
দুরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা 
কোদও-টক্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে। 

অটল অচল যথ। দাড়াইল৷ বলী 
শিপ পি পিপি শিস | বাপ 

৩। রঘুজ-অজ-অঙ্গজ ইত্যাদি_-রঘুর পুত্র 
অজ, তীছার পুভ্র। 

১৩। বুধধ্বজ--মহাদেব। 
১৪। বাখানি--প্রশংসা করি। 
২৫ | হ্রয্যক্ষ_-সিংহ। 



সপ্তন্বরা ; উথলিল সে রবের সঙ্থ 
স্ত্রী-ক্-সম্ভব-রব, চিত বিষোহিয়! ! 

দেখিলা সন্গুথে বলী, কুন্থম-কাননে, 
কাছ, তারাদল ভূপতিত যেন! 
কেছ অবগাছে দেছ, স্বচ্ছ সরোবরে, 

, কৌমুদী নিশিতে যথা ! দুকুল, কাচলি 
শোভে কূলে, অবয়ব বিষল সলিলে, 
মানস-সরসে, যরি, স্বর্গ-পদ্ম থা! 
কেছ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কে 
অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে কয়ে 
স্বিরদ-রদ-নিক্সিত, মুকুতা-খচিত 
কোলম্বক ; ঝকঝকে ছৈম তার তাছে, 
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে 
সুখময়ী ; কুচধুগ পীবর-মাঝারে 
সবলিছে রতন-বালা, চরণে বাজিছে 
নৃপুর, নিতন্ব-বিদ্বে কণিছে রশনা 
মরে নর কাল-ফণি-নম্বর-দংশনে ১-_ 
কিন্ত এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী 

১। রৌরব-_অগ্লিষয় নরকবিশেষ, এ স্থলে 
দাবানল । ১০। স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব-রব-_স্ত্রীলোকের 
কঠজনিত মধুর ধ্বনি অর্থাৎ যেয়েলী গুর। 
২*। কোলম্বক-_বীণার অঙ্গবিশেষ। ২৪ । কণিছে-_ 
বাজিছে। রশনা-__মেখলা, চস্ত্রহার | ২৫ কালরূপ 
ফণী দংশন না করিলে কখনই লোকের 
হয় না। কিন্তু এসকল দেববালাগণের পৃষ্ঠদেশে 
লক্ষমান এক মশিমগ্ডিত বেণীরপ ফণী দর্শন 
করিবামাত্রেই কামবিষে লোকের প্রাশবিয়োগ হয়, 
অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ স্বকেলী যে, ইহাদের রূপ 
দেখিলেই লোকে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, 
আরযদি কেহ পথিমধ্যে রুতান্তের দুত অর্থাৎ 
যমদৃতত্বরপ ফণীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ 
প্রাণভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু এই ভ্রিদিব-বাসিনী- 
দিগের পৃষ্টদেশস্থিত: বেগীরূপ ফণীকে ভুজজভূষিত 

শশী 

মাইকেল-প্রস্থাবলী 

মপিষয়, হেরি তারে কাম-বিষে জলে 
পরাণ! হছেরিলে ফণী পলায় তরাসে, 
যার দৃ্টি-পথে পড়ে কুতান্তের দূত) 
হায় রে, এ ফণী হেরি কে নাচাছে এরে 
বাধিতে গলায়, শিরে উমাকান্ত ধা, 
ভূজঙ-ত্ষণ শুলী? গাইছে জাগিয়া 
তরুশাখে মধুসখা ) খেলিছে অদুয়ে 
জলন্ত; সমীরখ বছিছে কৌতুকে, 
পরিমল-ধন লুটি কুহ্থম-আগারে | 
অবিলম্ষে বামাদল, খিরি অরিশ্ষে, 

গাইল “স্বাগত, ওহে রহ-চূড়ামণি ! 
নহি নিশাচরী মোরা, জিদিব-নিবাসী ! 
নন্দন-কাননে, শর, ছবর্ণ-যন্দির়ে 
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে ; 
অনস্ত বসম্ত'জাগে যৌবন-উদ্ভানে ; 
উরজ-কযল-যুগ প্রুল্প সতত) 
না শুফায় স্থধারস অধর-সরসে ; 
অমরী আমরা, দেব! বরি্থ তোষারে 
আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে। 
কঠোর তপন্তা নর করে যুগে যুগে 
লভিতে যে নুখ-ভোগ, দিব তা তোষারে, 
গুণষণি। রোগ-শোক-আদি কীট হত 
কাটে জীবনের ফুল এ তব-মণগডলে, 
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি 
চিরদিন !” করপুটে কছিলা সৌযিক্সি,-- 
“ছে হ্থর-মন্দরী-বৃন্। ! ক্ষম এ দাসেরে ! 
অগ্রজ আমার রী বিখ্যাত জগতে 
রামচজ্, তার্ধযা তার মৈথিলী ) কাননে 
একাকিনী পাই তারে আনিয়াছে হরি 
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি 
রাক্ষসে, জানকী সতী) এ প্রতিজ্ঞা যম 
সফল হউক, বর দেহ স্থুরাজনে! 
নলর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি 
তোম] সবে 1” মহাবাহু এতেক কছিয়া 
দেখিলা তুলিয়া আখি, বিজন সে বন! 
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেষতি, 

সপ সস পর, 

শুলধারী উমাপতির ভ্তায় কে না গলায় বাধিতে ইচ্ছা করে? অর্থাৎ ইছাদের সৌনগধ্যগুণে বিুগধ 
হইয়া সকলে ইহাদের সমাগমে অভিলাধী হয়। 

১৬। উরজ-কমল-ধুগ--আযাদের বক্ষঃসয়ো- 
বরের কমল ছুটি ( পয়োধয় যুগল )। 
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কিংব। জলবিত্ব যথা! সদ সম্ভো্জীবী !-_- 
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ? 

ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিল। বিল্যয়ে। 
কত ক্ষণে শুরবর হেরিল! অদূরে 

সরোবর, কুলে তার চণ্তীর দেউল, 
ল্বর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে । 
দেখিল! দেউলে বলী দীপিছে প্রদদীপ ; 
গীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঝরী, 

শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি) ধূপ ধৃপদানে 
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়! স্থরতি 
কুদ্থম-বাসের সহ । পশিয়া সলিলে 
শূরেন্্র, করিলা জান; তৃলিলা যতনে 

নীলোৎপল; দশ দিশ পুরিল সৌরতে । 
প্রবেশি মন্দিরে তবে 

সৌমিজ্তি, পুজিলা ৰলী সিংহবাহিনীরে 
যথাবিধি। “ছে বরদে!” কহিলা সাষ্টাঙ্গে 
প্রণমিয়া রামানুজ, “দেহ বর দাসে! 
নাশি রক্ষ:-শৃরে, মাতঃ, এই তিক্ষা মাগি । 
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্ধযামিনি, 
তুমি বত জান, হায় মানব-রসন! 
পায়েকি কছিতে তত? যত সাধ মনে, 
পৃরাও সে সবে, সাধিব !” গরজিল দূরে 
যেঘ) বন্ধনাদে লঙ্কা উঠিল কাপিয়া 
সহসা! ছুলিল, যেন ঘোর ভভৃকম্পনে, 
কানন, দেউল, সর:--থর খর থরে! 
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন- 
সিংহাসনে মহাযায়ে । তেজং রাশি রাশি 
ধাধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-বালকে ! 
আধার দেউল বলী ছেরিল! সভয়ে 
চৌদিক্! হাসিল! সতী; পলাইল তম; 

ক্রতে ; দিব্য চক্ষুঃ লাত করিলা হ্ুমতি ! 
মধুর স্বর-তরঙ্গ বছিল আকাশে । 

' কছিলেন মহামায়া )-আুপ্রসম্ন আজি, 
য়ে সতী-্মুযিআ্রা-ন্ুত, দেব-দেবী যত 
তোর প্রতি । দেব-অন্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 
বাসবঃ; আপনি আমি আসিয়াছি ছেথা। 
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে ! 
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষঘণে লয়ে, 
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি 

রা নিকুন্তিলা বজ্ঞাগারে, পৃজে বৈশ্বানরে । 

৯ সন্ভোতীবী-_ ক্ষণকালম্থাযী। 

সহসা, শার্দা,লাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, 
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি ছুজনে 
অনৃশ্ঠ ! নিকষে যথা অসি, আবরিৰ 
মায়াজালে আমি দৌোছে। নির্ভয় হৃদয়ে, 

মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে 
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ । কুজনিল জাগি 
পাখী-কুল ফুল-বনে, যুন্ত্ি-দল যথ। 
মহোৎসবে পরে দেশ মঙ্গল-নিকণে ! 
ৃষ্টিল। কুম্ুম-রাশি শৃরবর-শিরে 
তরুরাজী ; সমীরণ বহিল হুত্বনে । | 

"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল 
ন্বমিত্র! জননী তোর !”--কহিল! আকাশে 

আকাশ-সম্ভবা বাণী_"তোর কীঘ্তি-গানে 
পৃরিবে ত্রিলোক আজি, কহিস্থ রে তোরে ! 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলি, সৌিক্জি, 
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!” 
নীরবিলা সরম্বতী ; কৃজনিল পাখী 

ল্বমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে । 

কুক্দুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মলিয়ে 
বিরাজে বীরেন্ত্র বলী ইন্দ্রজিত, তথা 

পশিল কৃজন-ধবনি সে হ্ুখ-সদলে | 
'জাগিলা বীর-কুপ্তর কুঞ্জবন-গীতে । 
প্রশীলার করপদ্ম করপন্সে ধরি 
রধীজ্্, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি 
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া 

প্রেমের রহশ্তকথা, কহিলা (আদরে 
ুম্থি নিমীলিত আখি )--”ডাকিছে কুজনে, 
হৈমবতী উষা তুমি, রূপলি, তোমারে 
পাখী-কুল ! মিল, পরিয়ে! কমল-লোচন ! 

উঠ, চিরানন্দ মোর! ্ৃর্ধ্যকান্তমণি- 
সম এ পরাণ, কাস্তে) তুমি রবিচ্ছবি 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোতম তুমি ছে জগতে 
আমার! নয়ন-তারা! মহার্থ রতন! 

উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমন ফুটিছে, 
চুরি করি, কাস্তি তব মঞ্চু কুঞ্জবনে 
কুদ্বম 1” চমকি রামা উঠিলা সত্বরে-_ 
গোপিনী কামিনী যথ। বেণুর শ্থুরৰে ! 

আবরিল। অবয়ৰ ্ুচাক-হাসিনী 
শয়মে। কহিল! পুনঃ কুমার আদরে 7 
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“পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্বরী ; 
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি, 
জড়াতে এ চক্ষুত্বয়? চল, শ্রিয়ে, এবে 
বিঘায় হইব নমি জননীর পদে ! 
পরে যথাবিধি পুঁভি দেব বৈষ্বানরে, 
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে 
রামের সংগ্রাম-লাধ মিটাব সংগ্রামে |” 

সাদ্রিলা রাবণ-বধূ, রাবপ-নন্দন, 
অতুল জগতে দোহে ; কামাকুলোত্বমা 
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী ! 
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে-- 
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে! 

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে 
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে ) 
খগ্োত ; ধাইল অলি পরিমঙ্গ-আশে ; 
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চন্বরে ; 
বাক্তিল রাক্ষস-বাছ্য ; নহিল রক্ষক : 
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে । 
রতন-শিবিকাঁসনে বফ্লা। হরষে 
দস্পতী | বিল যান যান-বাহ-দঙ্গে 
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণমন্দিকে । 

মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হা, 
দ্বিরদ-রদ-মপ্ডিত, অতুল জগতে । 
নয়ন-মনোরগ্রন যা কিছু স্যভিল! 
বিধাতা, শোভে সে গৃহে । ভ্রমিছে ছুয়াজে 
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দগু-সম 
করে ; অস্থারূা কেহ; কেহ বা ভূতলে। 
তারকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে । 

কানন-সৌরভ-বহ | উলিছে মুছু 
বীণা-ধবনি, মনোহর স্বপনে যেমতি ! 

প্রবেশিলা অনিন্দন, ইন্দু নিভাননা 
প্রশ্মীলা সুন্দরী সহ, সে ন্বর্ণ-মন্দিরে । 
ভ্রিজটা নামে রাঙ্ষমী আইল ধাইয়া | 
কহিল! বীর-কেশরী ; “শন, লো ব্রিজটে, 
নিকুন্তিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি 
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, 
নাশিব রাক্ষস-রিপু) তেই ইচ্ছা করি 

পৃজিতে জননী-পদ | যাও বার্ভা লয়ে ; 
কছ, পুক্প, পুক্রবধূ দাড়ায়ে ছুয়ারে 

৯৪। শিশির অমৃততোগ--শিশিররূপ অমৃতপান। 

মাইকেল-গ্রন্থাবলী 

তোমার, ছে লঙ্ষেশ্বরি 1” সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, 
কহিলা শুরে ত্রিজট1 ;-_( বিকটা রাক্ষসী )-- 
“শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী, 
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি 
অনিদ্রায়, অনাহারে পৃজেন উমেশে ! 
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে? 
কার বা এহেন মাতা ?”--এতেক কছিয় 
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে। 

গাইল গায়িকাদল দ্বযস্ত্মিলনে ১ 
“ছে কৃত্তিকে হৈমবতি ; শক্তিধর তব 
কান্তিকেয় আসি দেখ তোমার ছুয়ারে, 
সঙ্গে সেনা হ্বলোচনা ! দেখ আসি ছুখে, 
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ) পুক্র, ধার রূপে 
শশাঙ্ক কলক্কী মানে । ভাগ্যবতী তৃষি ! 
তুবন-বিজয়ী শুর ইন্্রজিৎ বলী-__ 
ক্ুবন-মোহিনী সহ প্রযীলা জু্দরী 1” 

বাছিরিলা লঙ্ষেশ্বর' শিবালয় হতে । 
প্রণমে দম্পতি পদে | হরযে ছুজনে 
ফেলে করি, শিব চবি, কাদিলা মহ্ছিষী । 
চায় রে মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে 
তুই, ফুলকুল যথা সৌর ভ-আগার, 
শক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি । 

শরদিন্দু পুল) বধূ শারদ-কৌমুলী : 
তারা-কিরীটিনী নিশি-সদশী আপনি 
লাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী 1 অশ্র-বারি-ধারা 
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভতিল । 

কছিলা বীরেচ্ছ )- “দেবি, আশীষ দাসেরে, 
নিকুষ্তিলা-যন্ সাঙ্গ কলি যথাবিধি, 

পশিব সমরে আক্ি, নাশিব রাঘবে। 
শিশু ভাই বীলবাহু ; বধিয়াছে তাতে 
পামর | দেখিব মোরে নিবারে কি বলে? 
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ ! তোমার প্রসাদে 
নিব্বপ্র করিব আজ তীক্ষ শর-জালে 
লঙ্কা! বাধি দিব আনি তাত বিভীষণে 
রাজদ্রোহী ! খেদাইব আুগ্রীব অঙ্গদে 
সাগর-অতল-জলে 1”- উত্তরিলা রাণী, 
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আচলে 7-- 

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি! 
আধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ-শশী 
আমার। ছুরস্ত রণে সীতাকান্ত বলী ) 

১২। সঙ্গে সেনা স্থুলোচনা__কাতিকেয়ের পর্ধী। 



মেখনাদবধ-কাব্য ৪৯ 
দুরন্ত লক্ষণ শূর ; কাল-সর্পসম 
দয়া শুন্ত বিতীষণ! মত্ত লোভ-মদে, 
স্ববন্ধু-বান্ধবে ঘুঢ় নাশে অলাযসে, 
ক্ষধায় কাতর ব্যান্জর গ্রাসয়ে যেমতি 
স্বশিশ্ত ! কুক্ষণে, বাছা, নিকবা শাসগুড়ী 
ধরেছিলা গর্তে ছুষ্টে, কছিহু রে তোরে! 
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে ছুর্দধতি 1” 

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিল! রর্থী পি 

“কেন, মা, ডরাও ভূমি রাঘবে লক্ষণে, 
রক্ষোবৈরী ? ছুই বার পিতার আদেশে 
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিন্ দৌোছে 
অগ্নিষয় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে 
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে 
এদাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি, 
তব পুণ্র-পরা ক্রম, দন্ভোলি-নিক্ষেপী 
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রখা; 
পাতালে নাগেন্ত্, মর্তেয নো! কি হেতু 
স্ভতয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ? 
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি £” 

মহাদরে শিরঃ চুঙ্ধি কহিল মছ্ছিবী ;- 

“মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি, 

নতুবা সহায় তার দেবকুল যত ! 
নাগ-পাশে যবে তুই বাধিলি ছুজনে, 
কে খুলিল সে বন্ধন? কেবা বাচাইল, 
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে 
সসৈস্তে ? এ সব আমি না পারি বুৰিতে। 
শুনেছি, মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে 
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে। 
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি, 
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে 
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল 
কুলক্ষণ! শূর্পণখা মায়ের উদরে ?” 
এতেক কহিয়া রাণী কাদিল! নীরবে । 

কহিল! বীর-কুঞ্জর ; “পূর্বব-কথা প্মরি, 
এ বৃথ! বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে ! 
নগ্র-তোরণে অরি 7) কি ম্বুথ ভূঞ্জিব, 
যত দিন নাহি তারে সংহ্থারি সংগ্রামে ! 
আক্রষিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ? 
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর- 
আস জ্রিভূবনে, দেবি! হেন কুলে কালি 
দিব কি রাখবে দিতে, আমি, মা, রাবণি 

1 কি কছিবে, শুনিলে এ কথা 

মাতামহ ঈসুজেক্ ময়? রর্থী যত 
মাতৃল 1 হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে, 
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে ! 
ওই, স্তন, কৃ্জনিছে বিহ্জগম বনে। 
পোছাইল বিভাবরী। পুজি ইষইদেবে, 
ছু্ধর্য রাক্ষস-দলে পশিব সমরে। 
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে। 

ত্বরায় আসিয়া! আমি পৃদ্ধিব যতনে 
ও পদ-রাজীব-বুগ, সমর-বিজয়ী ! - 
পাইয়াছি পিতৃ-আল্ঞা, দেহ আজ্ঞ! তূমি। 
কে জাটিবে দাসে, দেবি, তুমি আমশীফিলে ?” 

মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আচলে, 

বাক্ষস-কুল-রক্ষণ বির্বপাক্ষ তোরে 
রক্ষন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি 
তাঁর পদযুগে আমি । কিআার কহিৰ? 

“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ? জুড়াইব, 
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ ! 
বনধুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী ।” 

বন্দি জননীর পদ বিদায় লইলা 
ভীমবাহু। কাদি রাণী, পুজ্র-বধ্-সহ, 
প্রবেশিল! পুনঃ গৃছে । শিবিকা তাজিয়া, 
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিল! কাননে-_ 
ধীরে ধীরে রখিবর চলিলা একাকী, 

কুম্ছুম-বিসষ্ীত পথে যজ্ঞশালামুখে। 

সহসা নৃপুর-ধ্বনি ধবনিল পশ্চাতে । 
চির-পরিচিত, মরি প্রণয়ীর কানে 
প্রণয়িনী-পদ-শব ! হাসিল! বীরেজ, 
সুখে বাহু-পাশে বাধি ইন্দীবরানন। 
প্রমীলারে । “ছায়, নাথ,” কহিল হ্থুন্দরী )--- 
“ভেবেছিনু ষজ্সগৃছে যাব তব সাথে 

সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কিকরি? 
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিল! শাশুড়ী । 

২২। বহুলে তারার করে ইত্যাদি--বছলে অর্থাৎ 
কৃষ্ণপক্ষ নিশানাথের অভাবে তারাসমূহের কিরণেও 
বন্ছুমতী উজ্জ্বল হুয়েন। আমার হ্বদয়াকাশের পূর্ণশশি- 
স্বরূপ পূজ ইঞ্জরজিতের অন্থপস্থিতিকাল পথ্যন্ত তুমি 
তারার স্বরূপ হইয়! আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল কর। 



€ও 

রছিতে নাফিজ ভবু পুনঃ নাছি ছেরি 
পদযুগ ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি 
রবি-তেছে সমুজ্ঘলা ) দাসীও তেমতি, 

ছে রাক্ষস-কুল-রবি ! তোমার বিছনে, 
আধার জগৎ, নাথ, কহিষ্ছ তোমারে!” 
মুকুতাম্ডিত বুকে নয়ন বধিল 
উচ্ছলতর মুকুতা | শতদল-দলে 
কি ছার শিশির-বিদু ইহার তুলনে ? 

উতদ্তরিলা বীরোস্তম ;-এখনি আসিৰ 

বিনাশি রাঘবে রণে, লক্কা-হ্ুশৌতিনি । 
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লক্বেশ্বরী | 
শশান্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী ! 
নৃজিলা কি বিধি, লাধিব, ও কমল-আখি 
কাদিতে? আলোকাগারে কেন লো৷ উদদিছে 
পয়োবছ ? অন্থমতি দেহ, রূুপবতি,_- 
ভ্রান্থিযদে মনত নিশি, তোমারে ভাবিয়া 
উধা, পলাইছে, দেখ, সত্বর-গমনে,_ 
দে অন্থমতি, সতি। যাই ষক্তাগারে।” 

যথা যবে কুদ্ছমেযু। ইন্ত্রের আদেশে, 
রতিরে ছাড়িয়া শৃর, চলিলা! কুক্ষণে 
ভাঙিতে শিবের ধ্যান? হায় রে, তেমতি 
চলিল! কন্দর্প-রূপী ইন্ত্রজিৎ বলী, 
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীয়ে ! 
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে 
করি যাত্র! গেলা চলি মেঘনাদ বলী-- 
রাক্ষস-কুলস্তরসা, অজেয় জগতে! 

০০-৯৮-৯১১৯ পার সর - পাশ 

৭। উজ্জ্বলতর মুকৃতা-_ এ স্থলে অশ্রবিদ্গু অর্থাৎ 
প্রমীল! হুন্দরী ক্রুদন করিলেন । ১৪| আলোকা- 
গারে- আলোকগৃছে অর্থাৎ তোমার চক্ষুদ্বয়ে। 

১৫| পয়োবহ--মেঘ। 

১৯। কুম্থমেযু--ফুলবাণ অর্থাৎ কদর্প। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

প্রার্তনের গতি, ছায়, কার সাধ্য রোধে? 
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী ! 

কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধু, 
ছেরিয়। পতিরে দূরে কহিল দুহ্বরে ;- 
“জানি আমি, কেন তুই গহন কাননে 
ভ্রমিস্, রে গজরাজ ! দেখিয়। ও গতি, 
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, 
অভিমানি? সরু মাঝ] তোর রে কে বলে, 
রাক্ষ-কুল-হ্্যক্ষে হেরে যার আখি, 
কেশরি ? তুইও তেই সদ] বনবাসী। 
নাশিস্ বারণে তুই ১ এ বীর-কেশরী 

তীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেব-কুল-পতি |” 

এতেক কহিয়া লী, কৃতাঞ্জলিপুটে, 
আকাশের পানে চাহি আরাধিল! কাদি )- 
“প্রমীলা তোমার দাসী, নগেক্স-নম্দিনি, 
সাধে তোমা, রুপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে 
কপাময়ি! রক্ষঃ-শ্রেষ্ে রাখ এ বিগ্রছে 
অভেগ্ কবচ-রূপে আবর শ্ররেরে ! 
যে ব্রততী সদা, সতি, (তোমারি আশ্রিত, 

জীবন তাঁছার জীবে ওই তরুরাজে । 
দেখ, মা, কুঠার যেন ন! স্পর্শে উহারে! 
আর কি কছিবে দাসী? অন্বর্ধ্যামী তুমি! 
তোমা বিনা, জগদম্থে, কে আর রাখিবে $” 

বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে 
রাজালয়ে, শববছ আকাশ বহছিলা 
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে। 
কাপিলা সভয়ে ইন্ত্র। তা দেখি, সস 
বাস্ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা 
তাছায়! মুছিয়া আণি, গেল! চলি সতী, 
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে, 
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শৃল্ক-মনে 
শৃন্যালয়ে কাদি বামা পশিলা মন্দিয়ে | 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে উদ্ভোগে নাম পঞ্চম: সর্গঃ। 



জল ভ্লগ্গ 

ত্যজ্ধি সে উদ্ভান, বলী সৌমিক্রি কেশনী স্দেশ | সরসে পশি, অবগাহি দেহ, 
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু নীলোৎপলাঞলি দিয়া পৃজিষ্ছ মায়েরে 
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিল! ক্কুমৃতি, তক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া । 
হেরি মুগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা কহিলেন দয়াময়ী,_-“নুপ্রস্ন আজি, 
আন্ত্রালয়ে,__বাছি বাছি লইতে সত্বরে রে সতী-ন্ুযিত্রা-্ুত, দেব-দেবী যত 
তীক্ষতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে । তোর প্রতি । দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 

কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেখ। 
রঘুরথী। পদধুগে নমি, নমস্কারি সাধিতে এ কার্ধ্য তোর শিবের আদেশে । 
মিত্রবর বিভীষণে, কহিল! মুমৃতি ধরি দেব-অস্তর, বলি, বিভীষণে লয়ে, 
“কুতকার্ধ্য আজি, দেব, তব আশীর্ববাদে যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি, 
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে, নিকুস্ভিলা-ষক্ঞাগারে, পৃজে বৈশ্বানরে। 
পৃজিচ্থ চাষুণ্ডে, প্রত, স্ববর্ণ-দেউলে । সহসা, শার্ছুলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, 
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিল৷ নাশ তারে! মোর বরে পশিবি ছুজনে 
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে, অদৃশ্ ; পিধানে যথা অসি, আবরিব 
মটু আমি? চক্চুড়ে দেখিছু দুয়ারে মায়াজালে আমি দৌহে। নির্ভয়-হৃদয়ে 
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি যা চলি, রে যশস্বি 1'_কি ইচ্ছা তব, কন, 
তৰ পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা নুমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব লা সহে। 
যায় চলি হতবল মহ্ৌোষধ-শুণে ! মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে 1” 

পশিল কাননে দাস; আইল গঞ্জিয়া উঞ্তরিল! রঘুনাথ )--হায় রে, কেমনে-_ 
সিংহ; বিমুখিহ্থ তাহে ; উৈরব হঙ্কারে যে কৃতাস্ত-দূতে দূরে হেরি,_উর্ঘ 
বহিল তুমুল ঝড়, কালাগ্নি-সদৃশ তয়াকুল জীবকুল ধায় বাঘ়ুবেগে . 
দাবাগ্রি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদ্িকে প্রাণ লয়ে; দেব নর তন্ম যার বিষে ;__ 
বনরাজী; কতক্ষণে নিবিলা আপনি কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে, 
বায়ুসখা, বামুদেব গেলা চলি দূরে । প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। 
স্বরবালাদলে এবে দেখিস্থ সম্মুখে বৃথা, ছে জলধি, আমি বধিন্ধ তোমারে ) 
কুঞ্জবনবিহারিলী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে, অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিহ্ সংগ্রামে ; 
পৃজি, বর মাগি, দেব, বিদাইন্থু সবে ! আনিন্ রাজেজ্জদলে এ কনকপুরে 
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি 

ক ১১ বৈশ্বানর--অগ্সি। ১৪। পিধান-_ 
থখাপ। অসি-তরবারি । ২০। কৃতান্ত-দুত-_ 

। শিবির--তীাবু। ৬ | প্রহবণ---যস্বারা যম-দূতস্বরূপ রাবণি | ২২ যার বিষে--রাবণির 

প্রথার করা যায়, অর্থাৎ, অস্্র। নঙ্বর__নাশক, ক্রোধানলবিবে। 
শংহারক। ১৫ চঞ্চুড়বধহার চূড়ায় চঙ্ ২৩। সে সর্পবিবরে--রাবণিরূপ সর্পের গর্ডে 
আছে, অর্থাৎ মছাদেব । মছ্োরগ-_মহাসর্প। অর্থাৎ রাবণির নিকটে। 

২৪। বাসুংসখা-_অগ্ি | | হ৬। রাক্ষসগ্রাম-_-রাক্ষসসমুছ। 
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সসৈল্তে ) শোণিতত্রোতঃ হায়, অকারণে, 
বরিষার জলসম, আদ্রিল মহীরে ! 
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, দ্ববন্ধুবান্ধবে-_ 

ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল 
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে 
( ছে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?) 
নিবাইল ছুরদৃষ্ট | কে আর আছে রে 
আমার সংসারে, তাই, যার মুখ দেখি 
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে? 
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে, 
লক্ষণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে, 
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইন আমরা ।” 

উতদ্তরিলা বীরদর্পে সৌমিজ্জি কেশরী ;-_ 
“কি কারণে, রঘৃনাথ, সয় আপনি 
এত ? দৈববলে বলী যেক্তন, কাহারে 
ডরে সেঞ্রজ্জিকুবনে 1? দেব-কুলপতি 
সহআক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী 
বিরূপাক্ষ; শৈলবাল! ধর্মব-স্হায়িনী | 
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে ; কালমেঘ সম 

দেবক্রোধ আবরিছে ন্বর্ণময়ী আভ 
চারি দিকে! লেবহাম্ত উদ্লিছে, দেখ, 
এ তব শিবির, প্রত! আদেশ দাসেরে 
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃছে ; 
অবশ্ঠ লাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে । 
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল 
দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব, 
এ অধর্ধ-কার্ধ্য, আর্য, কেন কর জাজি? 
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাখাতে 1” 

কহিল! মধুর ভাষে বিভীষণ বলী 
মিত্র ;--যা কহিলা সত্য, বাঘবেন্ত্র রথি! 
ছরম্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে 
রাবণি, বাসবক্রাস, অজেয় অগতে। 
কিন্ত রা তয় আজি করি মোরা তারে। 

৮ পপ ০০০০ পপ পা ৭ জা পপ ০ ৮ 

১৭ সহল্াক্ষ__সহল্রচ্ষ: অর্থাৎ ই্জ। 
১৯৮ | বির্নপাক্ষ_ক্রিলোচন, মহাদেব । শৈল- 

বালা--গিরিবালা, ছুর্গা | 
২৫| অবহেল--অৰনছেল! কর। 

২৭। আর্ধয--মান্ত। 

২৮। মঙ্গলঘট-_-মঙ্গলার্থ কলসী, অর্থাৎ পূর্ণ- 
কলসী। 

৩২ | বাসবব্রাস-্-যাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হন । 

মাইকেহী-গ্রস্থাবলী 

স্বপনে দেখিছু আমি, রঘুকুলমণি, 

রক্ষঃকুল-রাজ-লক্্ী) শিরোদেশে বসি, 
উদ্বলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে, 
কছিলা অধীনে সাধবী,--“হায়! মনত মদে 
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে 
কি সাধে করি রে বাস, কলুবন্ধেবিনী 
আমি? কষলিনী কত ফোটে কি সলিলে 
পস্কিল? জীমৃতাবৃত গগনে কে কবে 
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ববকর্্মফলে 
ন্বপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইৰি 

শৃন্ঠ রাজ-সিংছাসন, ত্রদণ্ড সহ, 
তুই! রক্ষঃকূলনাথ-পদে আমি তোরে 
কবি অভিষেক আজি বিধির বিধানে, 

যশস্বি। মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী 
্াসকৃপুন্র মেঘনাদ ; সহায় হবি 
তুই তার । দেব-আ'জ্ঞা পালিস্ যতনে, 

বে ভাবী কর্কৃররাজ 1'-উঠিম্থ জাগিয়া ১ 
স্বগীয় সৌরতে পূর্ণ শিবির দেখিছু ; 

স্বগীয় বাদিত্র, দূরে শুনিণু গগনে 

মূ! শিবিরের দ্বারে ছেবিসু বিদ্বযে, 

মদনমোহছনে মোহে যে বূপমাধুরী 
প্রীবাদেশ আচ্ছ'দিছে কাদদ্বিনী্ঈপা 

কবরী; তাত্তিছে কেশে রত্বরাশি ) মরি, 
কি ছার তাহার কাছে বিজ্লীর ছটা 
মেঘমালে! আচম্থিতে অন্য হইলা 
আগদম্বা! বহুক্ষণ রহিম চাহিয়া 
সতৃষ্চ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল 
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা। 
শুন দাশরধি রি! এ সকল কথা 

৬) কমুতদেবিরী_পাপদ্বেষকারিণী। 
৮। পক্কিল-_-পন্বুক্ত, অর্থাৎ ময়ল! | জীমৃতা- 

বুত- মেঘাচ্ছাদিত। ১৭। ভাবী কর্ধুররাজ-- 
ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ অর্থাৎ যিনি রা্ণের নিধনানস্তর 

রাক্ষলদিগের রাজা হইবেন | বিভীষণের রাজালাভ 
তাবিষ্যদ্গর্ভে, এজন্ঠ বিতীষণকে ভাবী কর্ধ্ররাজ 
বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । 

১৯ | বাদিত্র--বাজপা | 
২১। মোছে--যোহিত করে। 
২২-_২৬। কাদস্থিণীরূপী "্কবরী--মেঘমালা- 

স্বরূপ কেশপাশ। 

২৭ জগদগ্া--ঞগম্সাত। | 
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মনঃ দিয়া । দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি, 
যথা যজ্ঞাগারে পৃজে দেব বৈশ্বানরে 
রাবশণি। হেনরপাল, পাল সযতনে 

দেবাদেশ । ইষ্টপিদ্ধি অবস্ঠ হইবে 
তোযার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিন্ন তোমারে !” 

উত্তরিঙা সীতানাথ সজল-নয়নে ; 

প্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্বম, 
আকুল পরাণ কাদে! কেমনে ফেলি 

এ জাতৃরতনে আমি এ অতল-জলে ? 

হায়, সখে, মন্থরার কুপস্থায় যবে 

চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম তাগ্যদোষে 

নির্দয়) ত্যজিন্থ যবে রাজ্যতোগ আমি 

পিতৃসত্যরক্ষাছেডু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল 

রাজ্যনোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে | 

কাদিলা স্থমিত্রা মাত! ! উচ্চ অবরোধ 

কাদিল। উর্দিলা বধ; পৌরভন যত-_ 
কত যে সাধিল সবে, কি আর কছিব? 

না মানিল অন্থরোধ ; আমার পশ্চাতে 

(ছায়া যণ্ধা) বনে ভাই পশিল হরষে, 

জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে । 

কহিলা শ্থমিক্জা মাতা,_'নয়নের মণি 

আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে, 
কি কুছক-বলে তুই ভূলালি বাছারে? 
ঈপিম্থ এ ধন ভোরে । রাখিস যতনে, 

এ যোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি ।' 

_. শনাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি | 

ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্বার সমরে, 

দেব-দৈত্যা-নর-ত্রাস, রীন্ত্র রাবণি ! 

সগ্রীব বাছবলেন্দ্র, বিশারদ রণে 

অঙ্গদ সযুবরাজ ; বাসুপুত্র হণুং 
ভীমপরাক্রম পিত৷ প্রতঙ্জন যথা ) 

ৃত্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতুসম 

অগ্নিরাশি ; নল, নীল, কেশরী- _কেশরী 

মি
 ০. ৮০৮ পপ পপ পা জপ 

বিপক্ষের পক্ষে শুর; আর যোধ যত, 
দেবাকৃতি, দেববীর্ধ্য ) ভমি মহারথথী ;-- 

এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে 
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী 
যুঝিবে তাহার সঙ্গে 1? হায়, মায়াবিনী 
আশা, তেই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে, 
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্বি, আইন আমরা ।” 

সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা 

সবন্থততী নিনাদিল! মধুর নিনাদে )১- 
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, 
সংশয়িতে দেববাক্য, দ্তেবকুলপ্রিয় 
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ? 
দেখ চেয়ে শৃন্ভপানে ।” দেখিলা বিস্ময়ে 
রঘুরাব্দ, অহিসহ যুঝিছে স্বরে 
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে, 
তৈরব-আরাবে দেশ পুরিছে চৌদিকে ! 
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন, 
গগন; জলিছে মাঝে, কালানল-তেজে, 
হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উততয়ে। 
মুহন্ুহুঃ ভয়ে মহী কাপিলা, ঘোমিল 
উথলিয়! জল্গদল। কতক্ষণ পরে, 
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িল! ভুতলে ; 
গরিলা অজীগর--বিজয়ী সংগ্রামে | 

কহিল! রাবণান্ুজ,__“স্বচক্ষে দেখিল! 
অস্কুত ব্যাপার আজি) নিরর্থ এ নছে, 
কহিগু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে ! 
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে, 
এ প্রপঞ্চরূপে দেব, দেখালে তোমারে ১-- 
নিবীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!” 

১০ | সংশয়িতে__সংশয় অর্থাৎ সন্দেহ করিতে | 
১৩। অহি--সর্প। অন্বর--আকাশ। 
১৪। শিখী-ময়ূর। কেকারব-_কেকাশবা, 

ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা । 
২২-২৩। মযুর ও সর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে 

ময়ূর পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হুইল, এতত্ব্- 

৮। কেমনে ফেলিব ইত্যাদি-ত্রাতৃ-রতনে নের মর এই যে, লক্ষণ ও মেঘনাদে নাশ্বালাশকতাব- 
লক্ষণরূপ ত্রাতৃশ্রেষ্ঠে। এ অতলজলে-মেঘনাদের সন্বন্ধ হইলেও লক্ষণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের 

সহিত যুদ্ধরূপ ঘোর বিপৎসলিলে । ময়ূরের দশ! ঘটিবে, অর্থাৎ লক্ষণ রণে মেঘনাদের 

১৯৬ উন্সিলা_-লক্ষণের পত্বী। প্রাণসংহার করিবেন। ২৪। নিরর্থ-__ ব্যর্থ 

২০। তরুণ-যৌবন-নবযৌবন। নিক্ষল। ২৭। প্রপঞ্চরূপে- বিস্তারিতরূপে। 

৩১। প্রতঞ্জন-_বায়ু। ২৯। নিবীরিবে--নিবীর করিবে। 



৫৪ মাইকেল-গ্রন্থাবলী 

প্রবেশি শিবিরে তবে রতু-কুলমণি 
সাজাইল! প্রিয়াহজে দেব-অস্ত্রে। আহা, 
শোভিলা শুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি- 
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ স্থমতি 
তারাময়; সারলনে ঝল ঝল ঝলে 

ঝলিল ভাম্বর অসি মণ্ডিত রতনে। 
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠটদেশে 
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নিল্মিত, কাঞ্চনে 
জড়িত, তাহার সঙ্গে হনষঙ্গ ছুলিল 
শরপূর্ণ। বামহন্তে ধরিল। সাপচি 
দেবধনুঃ ধন্গুদ্ধর ; ভাতিল মস্তকে 
(লৌরকরে গড়া যেন ) যুকুট, উজলি 
চৌদিক্; মুকু্টোপরি লন্ডল সঘনে 
লৃচুড!, কেশরিপৃত্ট লয়ে যেমতি 
কেশর ' র'ঘবানুজ সাভিলা হর্ষ, 

তেজন্বী__নধ্যাক্কে যথ' দেব অংস্ত্মালী 
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেকগ-- 

ব্যগ্র, তুরজম যর শৃঙ্গকুলন' দে, 
সমরতরঙ্গ যবে উৎলে নির্ঘোষে। 

বাহিব্িলা বীরকল : ব্ছুরিলা সাথে 

বীরবেশে বিভীমণ, বিভীষণ রণে 
বরধিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে 
মঙ্গল-বাভনা ; শুন্তে লাচিল অপ্সরা, 

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পৃরিল জয়-রবে ! 
আকাশের পানে চান্ছ। কৃতাঞ্জলি-পুটে। 

আরাধিল| রঘুবর ) তব পদান্ুজে। 
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী, 
অস্থিকে | ভুল না, দেবি, এ তব কিস্করে।' 

ধর্শরক্ষাহেতু, মাতঃ, কাত যে পাই 
আয়াস, ও বাঙ্গাপদে অবিদিতি নে । 
চর ধর্মের ফল, মৃত্যুয-প্রিয়ে, 

৩। ম্কদ__কার্তিকের | তারকারি--তারক- 
নাশক। এক জন অস্থুরের নান তারক । 

৪| সারসন-_কটিবন্ধ | 

৬। ভাস্বর দীপ্তিশালী | 
৮। দ্বিরদ-রদ-_হস্তিদন্ত। 
৯। নিষঙগ-_তৃণ | 
১৫। কেশর- সিংহের ঘাড়ের লোষ, এই 

নিমিত সিংহের একটি নাষ কেশরী | 
২১। বিভীষণ রণে_ সংগ্রামে ভয়প্রদ | 
৩১। ভুঞ্াও«তোগ করাও । মৃত্াঞজয়-প্রিয়ে-_ 

ফলক-__ঢাল। 

অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ-সমরে, 
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষণে ! 
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্ভারিলা তুমি, 
দেবদলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে, 
মহিষমঙ্জিনি, ম্গি, হৃর্দ রাক্ষসে ।” 

এইরূপে রক্ষোরিপু স্তরতিলা সতীরে ! 
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে 
রাজালয়ে, শঙবহ আকাশ বহিলা 
রাঘবের আরাধনা কৈলাস-সদনে | 

হাসিলা দিবিন্থ দিবে; পবন অমনি 
চালাইল! অশুতরে সে শব্দবাহকে | 
সনি সে স্থ-আরাধনা, নগেম্্নন্দিনী, 
আনন্দে, তথান্ বলি আশীধিলা মাতা | 

হালি দেখা দিলা উষ্া উদয়-অচলে, 
আশ্রা] যথা, আহা! মরি) আধার হৃদয়ে, 

ছুঃখ-তমোিনা 5, শলী। কৃঞ্জনিল পাখী 

নিকুে শুপ্তরে অলি, ধাইল চৌদিকে 

মধুভীবী ; মৃদুগতি চলিলা পর্ববরী, 
তাঁরাদলে লয়ে সঙ্গে ; উধার ললাটে 
শোতিল একটি তারা শত-তারাতেজে । 

ফুটিল কুস্তলে ফুল নব-তারা'বঙ্লী ! 

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কছিলা ;__ 

"সাবধানে যাও, মিত্র । অযূলা রতনে 

কাতহহাক। ভিখারী রাম অপিচছে ভোমারে, 

রথিবর ! নাছ কাজ বৃ! বাক্যব্যয়ে )__ 
জীবন, মরণ যম আজি তব হাতে!” 

আশ্বাদিল! মহেঘ্!লে বিভীবণ বলী ;- 
“দেবপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ; 

মিরতিনে | নিবে একটি নাম মৃত্যুর, কার 
যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন । 
২। কিশোর-_বালক। 
& | মর্দি-_ মর্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। 

-নযাহাকে অতিকষ্টে নাশ করা যায়। 
৭| পরিমলধন-_সৌরতন্বরূপ ধন। 
৮| শব্ধবহ_-যে শব্দকে বহন করে। 

১১। আস্ততরে-_-অতিশীপ্ব | শববাহক--আকাশ। 
১২। নগেশ্খ্রনন্দিনী__গিরিরাজবালা । 
১৮। মধুজীবা-__যাছারা মধুপান করিয়া জীবন- 

ধারণ করে। 

২৩। অযূল্য-রতনে- _লক্ষণস্বরূপ অমূল্য রহ্ধে। 
২৭। মছ্ঘাস- _মহাধনুর্ধর ! 

রমার 
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কাহারে ডরাও, প্রভূ 1 অবশ্য নাশিবে 
সমরে সৌমিত্রি শুর মেঘনাদ শৃরে ।” 

বন্দি রাঘবেক্ত্রপদ, চলিলা সৌমিত্র 
সহ মিত্র বিভীবণ। ঘন ঘনাবলী 
বেড়িল টৌোছারে, যথা বেড়ে হিমানীতে 
কুম্কাটিকা গিরি-শৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি। 
চলিল! অদৃশ্বভাবে লঙ্কামুখে দোছে। 

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-- 
রক্ষ:কুল-রাজলক্ী--রক্ষো বধ-বেশে, 
প্রবেশিল! মায়াদেবী সে স্বর্-দেউলে | 
হাসিয়! হৃধিল1 রমা, কেশব-বাসন] 3 
“কি কারণে মছাদেবি, গতি এবে তন 
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?” 

উষ্তরিলা মুছ হাসি মায়া শত্তীশ্বরী ;-_ 
“সংধব, নীলাধুস্ততে, তেজঃ তব আজি ; 
পশিতব এ স্বর্ণপুরে দেবারুতি রী 
সৌমিব্রি, নাশিবে শর, শিবের আদেশে, 
নিকুণ্ভলা-যজ্ঞাগারে দল্ভী মেঘলাদে | 
কালানলসম তেজ: তব, তেজন্বিনি ; 
কাঁর সাধা বৈরিহাবে পশে এ নগরে? 
স্থপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি, 
রাঘনের প্রতি তুমি! তার, বরদানে, 
ধর্মপথ-গামী বামে, মাধব-রমণি 1” 

বিমাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল! ইন্দিরা ১ 
“কার সাধ, বিশ্বধোয়া, অবহেলে তব 
আক্ষা? কিন্ধ প্রাণ মম কাদে গো স্বরিলে 
এ সকল কথা । হায়, কত মে আদরে 
পুূজে মোরে রক্ষঃ-শ্রেষ্ট, রাণী মন্দোদরী, 
কি আর কছিব তার? কিন্ত নিজদোমে 
মজে রক্ষঃকুলনিধি। সংঞ্করিব, দেবি, 
তেজ: ; _-প্রাক্তনের গঠিত কার সাধ্য রোধে? 

কছ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে 
নির্ভয়ে । সন্ত হয়ে বর দিন আমি, 
শমী পপ সপ আস আপার পালা 104 পিসি 

৪1 ছিমানীতে__হিমসংহতিকালে, অর্থাৎ লীত- 
কালে। 

১৫। সংবর__-সংবরণ কর। নীলাঘুন্থতে__ 

সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে | 

ংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিতরানন্দন 
বলী--অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে 1” 

চলিল। পশ্চিন-দ্বারে কেশব-বামন। 
স্থরম], প্রফুল্ল ফুল প্রত্যুষে যেষতি 
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী 
সঙ্গে মায়া! শুকাইল রম্তাতরুরাজি ; 
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুধিল! মেদিনী 
বারি। রাঁঙাপায়ে আসি মিশিল সত্বরে 
তেজোরাশি, মথ| পশে, নিশা-অবসানে, 
নুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে ! 
শ্রীনষ্টা হইল লঙ্কা! হারাইলে, মরি, 
কৃম্তলশোভন মণি ফণিলী যেমনি ! 
গভীর নির্ধোষে দূরে ঘোষিলা সহসা 
ঘনদল ; বুষ্টিচ্ছলে গগন কালিলা ; 
কল্লোলিলা ভলপতি ; কপিল! বস্থৃধা, 
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে, 
জগতের 'অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি ! 

প্রাচীরে উঠিয়া পোছে হেরিলা অদূরে 
দেবারুতি শৌমিত্রিরে কুঙ্গাটিকাবত 
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিঃব! বিভাবন্থ 
ধৃমপুঞ্জে । সাথে সাথে বিজীবণ কী 
বায়-সখা সহ বায় -ছর্বার সমরে। 
কে আজি রক্ষিবে, হ'য়, রাক্ষল-ভরসা 
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা 
মুগবরে, চলে ব্যাস্ব গুল্স-আবরণে, 
ল্যোগপ্রয়াসী ; কিংবা নদীগর্ভে যথা 
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে 

যমচক্ররূপী নক্র ধায় তাঁর পানে 
অদৃষ্তে, লক্ষণ শুর, বধিতে রাক্ষসে, 

" শিট ) ১ পেশপীশি শপ তজ ও পপি 1 শা) 

২। অরিন্পম--শব্রুদমনকারী। ৫ | আসার 
-_ বারিধারা | ২২। বায়ুসথা--অগ্ি | 

২৩ | রাক্ষম-তরসা--রাক্ষস-কুলের আশাম্বরূপ | 

২৫ গুল্ু-আবরণে--গুলসরূপ আবরণের মধ্য 

দিয় ! 
২৬। শ্ুযোগ-প্রয়াসী--যে ম্থযোগ চেষ্টা করে। 

জঙলধিকন্তে। ২৭। খঅবগাহুক--যে ব্যক্তি নদী কিংবা 

১৮। দম্ভী-_অহঙ্কারী। পুঙ্কবিণী প্রভৃতিতে নামিয়! ্নান করে। 

২৫ বিশ্বধ্যেয়।-+বিশ্বারাধা।। ২৮। যমচক্র-রূপী--যমের চক্রস্বরূপ ভয়ানক । 

৩১। প্রাস্তন-_অদৃষ্ট, কপাল। নক্রস্্কুস্তীর | 



৫৬ 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়েরে, 
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা হুন্দরী। 
কাদিল! মাধব-প্রিয়! ! উল্লাসে শুধিলা 
অশ্রবিন্্ু বনুন্ধরা-_শুষে শুক্তি যখ! 
যতনে, ছে কাদদ্বিনি, নয়নান্মু তব, 
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে, 
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমগডলে। 

প্রবল মায়ার বলে পশিল। নগরে 
বীরদ্ধয়। সৌমিক্রির পরশে খুলিল 
দুয়ার অশনি-নাদে 3 কিন্ত কার কানে 

পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরতী যত 
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা 

কু্গুম-রাশিতে অছি পশিল কৌশলে ! 
সবিল্ময়ে রামাহুত্জ দেখিলা চৌদিকে 

চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;__মাতঙ্গে নিষাদী, 
তুরঙ্গমে সাদিবুন্দ, মহারখী রথে, 

ভীমারুতি, তীমবীধ্য ; অজেয় সংগ্রামে । 
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে ! 

হেরিল! সভয়ে বলী সর্ধতৃক্রপী 

নুবর্ণ-গন্দনারূঢ, তালবৃক্ষাকৃতি 
দীর্ঘ তালজক্ব! শূর_ গদাধর যথ! 

মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে 
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে, 
রণপ্রিয়্, বীরমদে প্রমত্ত সতত 
প্রমত্ত ; চিঞ্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতিসম ; 
আর আর মছাবলী, দেবদৈত্যনর- 

চিরতআ্রাস। ধীরে ধীরে, চলিলা ছুজনে ) 
নীরবে উভয় পার্থ হেরিলা সৌমিত্র 
শত শত হের-হর্দয, দেউল, বিপণি, 

উদ্ভান, সরসী, উৎস অশ্ব অস্বালয়ে, 

৯০ অশনিনাদে_বজ্রধবনিতে । ১৬। নিষাদী 

অগ্পিসম তেজন্বী। ২২। বিরূপাক্ষ-_ এক আন 
রাক্ষসের নাম। প্রক্ষেডন-_অস্গবিশেষ। 

যমস্বরূপ | 

২৩। চ্ন্ান--যথ | 

২৬। রিপুকুলকাল-_রিপুক্কুলের কাল অর্থাৎ 

৩২। উৎস--নির্বর। 

২১। সর্বতূক্রপী-_ 

মাইকেল-গ্রন্থাবলী 

গজালয়ে গবৃন্দ ; সন অগণ্য 
অগ্নিবর্ণ ;) অন্ত্রশালা, চারু নাষ্্যশালা, 
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা হুরপুরে 1 
লঙ্কার বিতব যত কে পারে বণিতে-_- 
দেবলোত, দৈত্যকুল-মাতসর্ধ্য ? কে পারে 
গণিতে সাগরে রত্ব, নক্ষত্র আকাশে? 
”১১ করক্ষত্্-মাঝারে শূর ছেরিলা কৌতুকে 
রক্ষোরাজ-রাজগৃহ | ভাতে সারি সারি 
কাঞ্চন-হীরকন্তস্ত ; গগন পরশে 
গৃহচূড়া, হেমকুটশুঙ্গাবলী যখ! 
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ 
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষু বিনোদিয়া, 
তুধার-রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি 
সৌরকর ! সবিল্ময়ে চাহি মহাযশাঃ 
সৌমিত্রি, শূরেন্্র মির বিভীষণ পানে, 
কহিলা ;-__“অগ্রজজ তৰ ধন্ত রাজকুলে, 
রক্ষোবর, মছিমার অর্ণব জগতে । 
এ হেন বিভব, আছ1, কার ভতবতলে ?” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিল! বলী 
বিভীষপ ;--"্যা কছিলা সত্য, শৃরমণি ! 
এ ছেন বিতব, হায়, কার ভবতলে? 
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে । 
এক যায় আর আস, জগতের রীতি,_- 
সাগরতরঙ্গ যথ। ! চল ত্বরা করি, 
রখিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে 
অমরতা লভ, দেব, যশঃহ্থধা-পানে 1” 

সত্বরে চলিল! প্লোছে, মায়ার প্রসাদে 
অদৃষ্থা ! রাক্ষস-বধূ, মুগাক্ষি-গঞ্জিনী, 
দেখিল! লক্ষণ বলী সরোবরকূলে, 
ন্ববর্ণকলসী কাখে, মধুর অধরে 
হুহাসি। কমল-ফুল ফোটে জলাশয়ে 
প্রভাতে ! কোথাও রথী বাছিরিছে বেগে 
ভীমকায় ঃ পদাতিক, আয়লী-আবৃত 

৫ | দেবলোভ--দেবতাদিগের লোভঙ্জনক 

অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে। 
মাৎসর্ধ্য-_অন্তের সৌভাগ্যে দ্বেষ। 

১৩। তুষার--ছিম, বরফ । 
১৪। সৌরকর-_হুর্য্যকিরণ। 
২৮। মৃগাক্ষি-গজিনী-__নুন্দরীকুল-পঞ্জনাকারিনী 

অর্থাৎ যাছার সৌন্দর্য সন্গর্শনে নুন্দরীকুল লঙ্গিত 
হ্য়। 



মেঘনাদদবধ-কাব্য ৫৭ 

ত্য্জি ফুলশয্যা ) কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে কুশীসনে ইন্্রজিৎ পুজে ইঞ্টদেবে 

টতৈরবে নিবারি নিস্্া ; সাজাইছে বাজী . নিভৃতে ; কৌবিক-বন্ত্, কৌধিক-উত্তরী, 

বাজীপাল ! গঞ্জি গজ সাপটে প্রমদে চন্দনের ফোটা ভালে, ফুলমালা গলে। 

মুগর ; শোতিছে পটু আতরণ পিষে, পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জলিছে চৌদিকে 

ঝালরে মুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে পৃতত্বতরসে দীপ ) পুষ্প রাশি রাশি, 

সারথি বিবিধ অস্ত্র হ্বর্ণধবজ রথে। গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোবী, তরা, 

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা, -. হে জাবি, তব জলে, কলুষনাশিনী 
হায় রে, শবুমনোহর, বঙ্গগৃছে যথ! তুমি! পাশে হেম-ঘপ্টা) উপহার নানা, 

দেবদোলোৎ্সব-বাচ্য, গ্লেবদল যবে, হছেম-পান্রে ; রুদ্ধ দ্বার; বসেছে একাকী 

আবির্ভাব ভবতলে, পূজেন রমেশে ! রথীন্তর, নিমগ্ন তপে চন্ত্রচুড় যেন_ 

অবচয্ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী যোগীন্দ্র--কৈলাসগিরি, তব উচ্চ-চুড়ে ! 

কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে, যথা ক্ষুধাতুর ব্যা্র পশে গোষ্ঠ-গৃহে 

_ উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুল-সথী বমদূত, ভীমবাহ লক্ষ্মণ পশিলা 

 উব্যা যথা ! কোথাও বা দধি-ছুপ্ধ ভারে মায়াবলে দেবালয়ে। বন্ঝনিল অসি 

| লইয়া, ধাইছে ভারী ;-_ক্রমশঃ বাড়িছে পিধানে, ধ্বনিল বাজী, তৃণীর ফলকে, 

কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবামী যত । কাঁপিল মন্দির ঘন বীর-পদভরে | 

কেহ কছে,_-“চল, ওহে, উঠি গে প্রাচীরে। চমকি মুদিত আখি মিলিলা রাবণি। 

না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে দেখিল। সম্মুখে বলী দেবাক্কৃতি রখী__ 

০৯ ভুড়াইৰ আখি, তেজস্বী মধ্যাহ্ছে যথ! দেব অংস্তমালী ! 

ধ আজি যুবরাছছে সমর-সাজনে, টাঙগে ্মি শুর, কতা্লি-ুটে 
আর বীরশ্রেষ্ট সবে” কেহ উত্তরিছে ৪ 15 | 
প্রগল্ভে ;--কি কাজ, কহ, প্রাচীর-উপরে ? রিনা ডা উলাজ দানি পৃজিল তোমারে দাস, তেই, প্রতৃ, তুমি 

পবিজ্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে ! 
১ শরে কে স্থির জগতে ? কিন্তু কি কারণে, কহু, তেজস্বি, আইলা 

বে বিপক্ষদলে, শুফতৃণে যথা : প 
দছে বক্চি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে রা গা সির কি লীল৷ তব, 
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাধিবে অধমে | প্রভাময়?” পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে। 
রাজপ্রসাদের হেতু অবস্ত আসিবে | ৃ রি 
রণজদ্লী সভাতলে ; চল সভাতলে ভি, ১৯ ূ 

বাবণি । ' লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে ! 

সংহ্থারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে 

মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষণে 

কত যে শুনিল৷ বলী, কত যে দেখিলা। 

কি আর কছিবে কবি 1 হাসি মনে মনে, 
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অন্ত্রধারী আগমন ছেথ। মম; দেহ রণ মোরে 

চলিল! যশস্বী, সঙ্গে বিভীবণ রী 7 অবিলম্বে ।” যথা পথে সহসা হেরিলে 

নিকু্তিলা ঘক্ঞাগার শোভিল অদূরে । উর-ফণা ফণীশ্বরে, আরাসে হীনগতি 
রি গ্রিরা রানার িরি77857855715555463 ০ 

৩। বাজীপাল- অস্থপালক অর্থাৎ সহিস। &। পুত- মন্ত্র দ্বারা পবিজ্র। ৭। কলুবনাশিনী 

৪1 পষ্টর-আবরণ-_পট্টবস্তরনির্িতি আচ্ছাদন, -_পাঁপবিনাশ্রিনী। ৮। উপহার_-উপকরণ, 

নর্থাৎ গদি। ১৯। অবচন্সি--অবচয়ন করিয়া, পুজার সামগ্রী। ১৫। বাজী-বাণ | ২৬। প্রসা- 

ভুলিয়া । দিতে-_প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে । 

১৩। উদ্জলি-_উজ্জ্বল করিয়া! । ২৮। রৌদ্র-_-ভয়ানক | 

২২। প্রগল্ভে--অহস্কারে। ও৪। উর্ধফণা-_উদ্গ্তফণ। অর্থাৎ ফণাধারী। 



৫৮ 

পথিক, চাহিলা বলী লক্ষণের পানে । 
সতয় হইল আজি তয়শৃন্ত হিয়া! ! 
প্রচণ্ড উত্তাপে পিওু, হায় রে গলিল ! 

গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আধারি 
তেজঃপুঞ্জ! অন্ুনাথে নিদাঘ শুধিল! 
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে! . 

বিস্বয়ে কহিলা শূর ;-“সত্য যদি তুমি 
রামান্থজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা 
রক্ষোবাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি, 
রক্ষিছে নগরম্বার; শুঙ্গধরসম 

এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর-উপরে 
ব্রমিছে অধুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;-_ 

কোন্ মায়াবলে, বলি, ভূলালে এ সবে? 
মানবকুলসম্ভব, দেবোকুলোছুবে 
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে 
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে 
কেন বঞ্চাইছ লাসে, কহ তা দাসেরে, 
সর্বভূক? কি কৌতুক এ তব, কৌতৃকি 1 
নহে নিরাকার, দেব, সৌমিত্রি; কেমনে 
মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ 
রুদ্ধ-স্বার! বর, প্রত, দেহ এ কিন্করে, 

নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে 
আজি, খেদাইব দূরে কিফিন্ধ্যা-অধিপে, 
বাধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে-_- 
রাক্তদ্রোহী । ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে 
শৃঙ্গ শূঙ্গনাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি, 

তগ্নোস্ভম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে !” 

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিক্রি কেশরী,__ 
“কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি ! 

৩। পিণ্ড লৌহুপিগু ৷ ৪। মিহ্র-ুর্য্য | ্ 

&€ | অন্ুনাথজলপতি, সমুদ্র। নিদাঘ-_ 

শ্রীশ্মোন্তাপ। 

১৮। বঞ্চাইছ-_-বঞ্চনা করিতেছ। 

১৯। সর্বভুক--সর্বসংহারক, অর্থাৎ অগ্নি। 
২৪। নি িরিসিডি রাজ্বা, 

অর্থাৎ সুত্রীব। 

২৬। হরর বিলাল 77 
২৭ ভগ্নোগ্কম--ভপ্লোৎসাহ। হতাশ | রক্ষা. 

চর্ু-_রাক্ষসসেনা । বিদাও--বিদায় কর। 

মাইকেল-প্রস্থাবলী 

মাটী কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন নে ! 
মদে মত্ত সদ! তুই ; দেব-বলে বলী, 
তবু অবহেলা, যুঢ়, করিস্ সতত 
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি ছূর্্তি ! 
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে! 

এতেক কহিয়৷ বলী উলঙ্গিলা অসি 
ভৈরবে! ঝলসি আখি কালানল-তেজে, 
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা 

ইরম্মদময় বস্তু! কছিলা রাবণি ;_ 
"সত্য যদি রামাহ্থজ তুমি, ভীমবাহু 

লক্ষণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্ঠ মিটাব 
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কু 
রণরঙ্গে ইন্ত্রজিৎ? আতিথেয় সেবা, 
তিগ্ঠি, লহ, শৃরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে__ 
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। 
সাজি বীরসাজে আমি । নিরস্ত্র যে অবি, 

নহে রখিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে। 
এ বিধি, হে বীরবর, 'অবিদিত নে, 
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;-_কি আর কছছিব ?” 

জলদ-প্রতিমস্নে কছিলা সৌমিজি )- 
“আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কতু 
ছাড়ে রেকিরাত তারে? বধিব এখনি, 
অবোধ, তেঘতি তোরে! জন্ম রক্ষ:-কুলে 
তোর, কষতরধর্শ, পাপি, কি হেতু পালিব 
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !” 

কহিল বাসবন্সেত1 ;--( অভিমন্থ্য যথা 
হেরি সপ্তশুরে শূর তণ্তলৌহাকৃতি 
রোষে 1)--৭ক্ষব্রকুলগ্লানি, শত ধিকু তোরে, 

লক্ষণ! নির্পজ্জ তুই! ক্ষিয়-সমাজে 

রোধিবে শ্রবণপথ ঘ্বণায়, শুনিলে 
নাম তোর রখিবৃন্দ ! তন্কর যেমতি। 
পশিলি এ গৃছে তুই ; তস্কর সদৃশ 
থর ০ পা - পপ পিক - ০7 - পল পা শর ০৭ 7 আপ প্র লপ্ল 

£ | উলঙ্গিলা_উলঙ্গ করিলেন অর্থাৎ খাপ 

হইতে বাহির করিলেন। ৮। কৃপাণবর-- 
তরবারিশ্রেষ্ঠ । শক্রকরে-_-ইন্্রহত্তে ৷ 

১২। অছাহবে- মহাযুদ্ধে। 
২০। জলদপ্রতিমন্বনে- _যেঘগর্জনসদৃশ শ্বয়ে। 
২১। আনায়--জাল। 

২৭। সগ্ুশুরে_-সাত জন বীরে। 
৩০ | রোধিবে--রোধ করিবে অর্থাৎ ঢাকিবে। 
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মেঘনাদবধ-কাব্য 

শাস্তিয়া নিরম্ত তোরে করিব এখনি ! 
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, 
পামর? কে তোরে হেথা আনিল, ছুর্তি ?” 

চক্ষের নিমিষে কোবা তুলি ভীমবাছ 
নিক্ষেপিলা ঘোর-নাদে লক্ষণের শিরে। 
পড়িল! ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে, 
পড়ে তরুরাজ যথ। প্রতঞ্জনবলে 

মডমড়ে ! দেব-অন্ত্র বাজিল ঝনঝনি, 
কাপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে ! 
বছিল রুধির-ধারা । ধরিলা সত্বরে 
দেব-অসি ইন্রজিৎ ১ _নারিলা তুলিতে 

সাছায়! কাশ্ুক ধরি কধিলা ; রহিল 
সৌমিজ্ির হাতে ধন্ঃ! সাপটিলা কোপে 
ফলক ; বিফল বল সে কাজ-সাধনে ! 
যথ? শুগুধর টানে স্তণ্ডে জড়াইয়। 
শৃঙ্গধরশূঙ্গে বৃথা, টানিলা তৃণীরে 
শূরেন্্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে ! 
চাহিল্লা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী। 
সচকিতে বীরবর দেখিলা সঙ্গখে 
ভীমতম শৃল-হস্তে, ধূমকেতুসম 
খুল্পতাত বিভীষণে__বিতীষণ রণে ! 

পএতক্ষণে”__অরিন্দয কছিল! বিষাদে ;- 
“জ্ঞানিগ্থ কেমনে আসি লক্ষণ পশল 
রক্ষং-পুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব 
এ কাজ, নিকষা সী তোমার জননী, 
সহোদর রক্ষ-শ্রেষ্ঠ ? শৃলিশস্ুনিত 
কুম্তকণ্ণ, ত্রাতৃপুন্র বাসববিজয়ী, 
নিঅগৃছপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? 
চগ্তালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ? 

১। শাস্তিয়া_ শান্তি দিয়। 
২। কাকোদর--সর্প। * 
৭। ভীম প্রহ্রণে--ভীম আঘাতে । 

১৩। কার্খুক_ধন্থঃ। 
১৫। ফলক-_ঢাল। 
১৬। শুগুধর-_হস্তী। 
২২। খুক্পতাত--কনিষ্ঠ তাত অর্থাৎ খুড়া। 
২৭। শৃলিশতুনিভ-_শৃলাস্ত্রধারী মহাদেব সদৃশ । 
২৮। বাসববিজয়ী-_ইন্রজিৎ। 

€৯ 

কিন্ত নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি 
পিতৃতৃল্য । ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে, 
পাঠাইব রামাম্ুজে শমন-তবনে, 
লঙ্কার কলঙ্ক আরতি তঞ্জিব আহবে।” 

উত্তরিলা বিভীষণ )--“বৃথা এ সাধনা, 
ধীমান! রাঘবদাস আমি ? কি প্রকারে 
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে 
অনুরোধে 1” উত্তরিলা কাতরে রাবণি ?-. 

“ছে পিতৃব্য, তব বাঁক্যে ইচ্ছি মরিবারে ! 
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দ্াসেরে ! 
স্বাপিলা বিধুরে বিধি স্থাুর ললাটে ) 
পড়ি কি তৃতলে শশী যান গড়াগড়ি 
ধূলায়? হে রক্ষোরধি, ভূলিলে কেমনে 
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে ? 
ফেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সয়োবরে 
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ) 
যায় কি সে কতু, প্রভূ, পকঙ্কিল-সলিলে, 
শৈবালদলের ধায ? মৃগেন্ত্র কেশরী, 
কবে, ছে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে 
মিআ্ভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, 
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে। 
কুত্রমতি নর, শুর লক্ষণ ; নহিলে 
অস্ত্রহ্ীন যোধে কি সে সমন্বোধে সংগ্রামে ? 
কহ, মহারথি, এ কি মহারধি-প্রথা ? 
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাঁসিবে 
একথা ! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়। 
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে 
বিমুখে সরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি ! 
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, 
রক্ষ:তরেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি*দেখি 

অতপর... পর... সপ সস 

২। গঞ্জি গঞ্জনা অর্থাৎ তিরস্কার করি। 
৫| ভঙঞ্জিব__ঘুচাইব। আহবে-__সংগ্রামে। 
৬। সাধনা- প্রার্থনা, ইচ্ছা । 
১০। ইচ্ছি-_ইচ্ছ! করি। 
১২। বিধু- চন্দ্র । বিধি-_বিধাতা। স্থাণু-- 

মাদেব। | 

২১। 
ই২। 

সস্ভাষে--সগ্াষণ করে। 

অজ্ঞ--নির্রবোধ। 



৬ মাইকেল-গ্রস্থাবলী 
ডরিবে এ দাস হেন ছর্বল মানবে? 
নিকুস্তিল! যজ্ঞাগারে প্রগল্তে পশিল 
দন্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শান্তি নরাধমে ! 

' তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
বনবালী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ত্রমে ছুরাচার দৈত্য? প্রসুল্প-কমলে 
কীটবাস ? কহ্, তাত, সক্িৰ কেমনে 
ছেন অপমান আমি,-_জ্রাতৃ-পুত্র তব ? 
তুমিও হে রক্ষোমণি, সহ্থিছ কেমনে ?” 

মহামন্ত্র-বলে যথা নঅশিরঃ ফণী, 
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রী 
রাবধ-অন্ুজ, লক্ষ্যি, রাবণ-আত্মজে )-- 

"নহি দোষী আমি, বৎস । বৃথা ততপ মোরে 
তুমি ! নিজ-কর্্রদোষে, হায়, মজাইলা 
এ কনক-লঙ্কা, রাজা, মিল! আপনি ! 
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে 
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি 
বন্মধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে ! 
রাঘবের পদাশয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী 
তেই আমি ! পরদোষে কে চাহে যজিতে ?” 

রুধিলা বাসবক্রাস । গল্ভীরে যেমতি 
নিশীখে অস্বরে মন্ত্রে ভীমৃতেক্র কোপি, 
কহিল বীরেন বলী ;_প্ধর্্পথগামী, 
ছে রাক্ষসরাজাহুজ, বিখ্যাত জগতে 
তুমি ;--কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি, 
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,__এ সকলে দিলা 
জলাঞ্জলি ? শান্পে বলে, গুণবান্ যদি 
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 
নিগুণ স্বজন শ্রেয়: পরঃ পরঃ সদা । 
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ? 
কিন্ধু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে, 

৫ | দন্ভী--অহঙ্কারী। শান্তি--শান্তি দিই। 
১৪ | রাবণ-আত্মজে-_রাবণপুত্র মেঘনাদে। 
১৫। ততপ--ততৎ্পনা কর। 
২১। আশ্রয়ী--ষে আশ্রয় অর্থাৎ যে শরণ 

লয়। 
২৪ | নিশীথে- অর্ধরাজ্রে | অন্বরে--আকাশে। 

মন্ত্রে--গল্ভীর শব করে। জীমৃতেম্্র-মেঘরাজ। 
কোপি--কোপ করিয়া । ৩৩। সহ্বাস- _সংসর্গ 
অর্থাৎ সঙ্গে থাকা। 

ছে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন ন! শিখিবে। 
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে হৃর্তি।” 

ছেখায় চেতন পাই মায়ার যতনে 
সৌমিত্রি, হস্কারে ধছঃ টক্কারিলা বলী। 
সন্ধানি বিদ্ধিলা শুর খরতর শরে 
অরিন্দম ইন্্রজিতে, তারকারি থা 
মছেঘাস শরজালে বিধেন তারকে ! 
হায় রে, রুধির-ধারা ( তৃধর-শরীয়ে 
বছে বরিষার কালে জলশ্বোতঃ যথা, ) 
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়! মেদিনী | 
অধীর ব্যথায় রী, সাপটি সত্বরে, 
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপচারপান্র ছিল বত 
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ; 
যথা অভিমস্থ্য রর্থী, নিরন্তর সমবে 
সপ্তরধী অস্ত্রবলে, কডু বা হানিলা 
রথচূড়া, রথচক্র ; কতু ভগ্ন অসি, 
ছিন্ন চর, ভিন্ন বন্ধ, যা পাইলা হাতে । 
কিন্ত যায়াময়ী যায়া, বাহ্-প্রসরণে, 
ফেলাইল দুরে সবে, জননী যেষতি 
খেদান যশকবুলে সপ্ত সুতি হ'তে 
করপন্প-সঞ্চালনে ! সরোধে রাবণি 
ধাইলা লক্ষণপানে গর্জি জীমনাদে, | 
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী ! 
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে 
ভীষণ মহ্ছিষারূঢ ভীম দণ্ডধরে ) 
শুল-হন্তে শূলপাণি ) শঙ্খ, চক্র, গদা 
চতুকু'জে চতুতুজ ) হেরিলা সভয়ে 
দেবকুলরথিবুন্দে দিব্য বিমানে । 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈাড়াইলা বলী 
নিষ্ষল, ছায় রে মরি, কলাধর যথা 
রাভ্প্রাসে ; কিংবা সিংহ আনায়-মাঝারে ! 

ত্যজি ধুঃ, নিষ্কোবধিল! অসি মহাঁতৈজা; 
রামাসুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে 

ভূতলে 
শোপিতার্জ। থরথরি কাপিলা বন্দধা । 

পপ বটি 

১। বর্ধারতা_সূর্ঘতা। 
৫ | সন্ধানি--সন্ধান করিয়া । 

৩০। নিষ্কল- চন্ত্রপক্ষে কলারকিত, ফেঘনাদ- 
পক্ষে তেজোন্ীন। 



ধেঘনাদবধ-কাব্য ৬১ 

গঞ্জিলা উথলি সিদু! তৈরব-আরবে 

সহসা পৃরিল বিশ্ব! ব্রিদিবে, পাতালে, 

মর্তে, যরামর জীব প্রমাদ গণিলা 

আতঙ্কে! যথায় বসি ছৈম সিংহাসনে 

সতায় কৰুরপতি, সহল! পড়িল 
কনক-মুকুট খনি, রথচূড়া যথা 

বিপুরর্থী কাটি যবে পাড়ে রথতলে ! 

সশঙ্ক লক্কেশ শুর স্মরিলা শঙ্করে 
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল 

আত্মবিশ্বতিতে, হায়, অকন্মাৎ সতী 

মুভিল৷ সিম্দুরবিন্দু হুন্দর ললাটে। 

মচ্ছিলা রাক্ষসেম্ত্রীনী মন্দোদরী দেবী 
আচম্বিতে। মাতৃকোলে নিদ্রায় কাদিল 
শিশুকুল আর্তনাদে, কাদিল যেমতি 
বজে ব্রকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, 
আঁধালি সে ব্রক্ঞপুর, গেলা মধুপুরে ! 

অন্যায়-সমরে পি, অসুরারি-রিপু, 
লাক্ষস-কুল-হরসা, পন্ব-বচনে 

কহিলা লক্ষ্মণ শুরে ;--"বীর-কুঙ্গগ্লানি 

হ্বমিআা-নন্দন, তুই শত ধিক তোরে 
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমলে। 

কিন্ধ তোর আল্ত্রাঘাতে মরিহ্থ যে আজি, 
পামর, এ চিরদুঃখ রছিল রে মনে । 

দৈত্যকুলদল ইন্ত্রে দমিস্থ সংগ্রামে 

মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা 
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ? 
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে 
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, 
নরাধম? জলধির অতল সলিলে 

ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে 
রাজরোধ-_বাড়বাগ্রিয়াশিসম তেজে। 
দাৰাপ্লিসদৃশ তোরে দপ্ধিবে কাননে 
সে রোধ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি ! 
নারিবে রজনী, মু, আবরিতে তোরে। 
দানব, মানব, দেঝ, কার সাধ্য ছেন 

স্তরাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুধিলে? 
শপ শপ পা -রস্প-_.. 

৯। বামেতর-_-বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন, 
অর্থাৎ দক্ষিণ। ১২। মৃচ্ছিলা__ূষ্ছান্থিত হুইল। 

১৮ । পরুষ-__কর্কশ। 
২৭। বারতা বার্তা, খবর। 
৩৬ | ভ্রাণিবে--আণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে। 

কেব! এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে, 

কলঙ্কি ?” এতেক কহি, বিষাদ স্মৃতি 

মাতৃপিত্পাঁদপক্স শ্মরিল! অস্তিমে | 
অধীর হুইলা ধীর ভাবি প্রশমীলারে 
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা, 
অনর্গল বহি, হায়, আপ্রিল মহীরে। 
লঙ্কার পদ্কজ-রবি গেলা অন্তাচলে। 
নির্বাণ পাবক যথা, কিংবা ত্বিষাম্পতি 
শাস্তরশ্মি, মহ্াবল রহিলা ভূতলে | 

কহিলা রাবণান্ুজ সল-নয়নে ;-- 
“নুপট্র-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু, 
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ? 
কি কছিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে 
এ শয্যায় 1 যদ্দোদরী, রক্ষঃকুলেম্্রাণী? 

শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা হ্ুন্দরী ? 
সুরবালা-গ্লানি-রাপ দিতিস্থুতা যত 

কিন্করী1 নিকদা স্তী-ৃদ্ধা পিতামহী 1 
কি কহিবে রক্ষ:কুল, চুড়ামণি তুমি 
সেকুলের? উঠ উৎস! খুল্লতাত আমি 
ডাকি তোমা-__বিভীষণ ; কেন না স্তনিছ, 
প্রাণাধিক ? উঠ বৎস, খুলিব এখনি 

তব অন্থরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে, 
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে ! 

হে কর্কুরকুলগর্বব, মধ্যাঙ্ছে কি কতু 
যান চলি অন্তাচলে দেব অংশুমালী, 
জগৎ-নয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি 

এ বেশে, যশস্থি, আজি পড়ি হে ভূতলে ? 

নাদে শুঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে) 

গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে) 

সাজে রক্ষ£-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে। 

নগর-ছুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম ! 
এ বিপুল-কুলমান রাখ এ সমরে !” 

এইবূপে বিল্লাপিলা বিভীষণ বলী 
শোকে । মিক্র-শোকে শৌকী সৌমিজ্রি কেশরী 

্ 

৩। অন্তিমে--চরমে, শেষাবস্থায়, মৃত্যুকালে । 
১২। বিরাগ-_ছুঃখ। 
১৫। শরদিচ্দুনিতাননা__শরচ্চজ্দ্রসদৃশমুখী | 
২৫। অংস্তমালী--অংস্ত কিরণ যাহার মালা- 

স্বরূপ অর্থাৎ হৃর্যয । 

৩০। অনীকিনী-_সেনা। 



৬২ মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

কছিলা ) £ধার খেদ, রক্ষচূ়ামণি ! 
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে 
বধিহ্থ এ যোধে আমি, অপরাধ নহে 
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে 
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে। 
বাজিছে মঙ্গলবাস্ত, গুন কান দিয়া 
ত্রিদশ-আলয়ে শূর।” শুনিলা হুবরথী 
ভ্রিদিব-বাদিভ্ত্্বনি-_স্বপনে যেমনি 
মনোহর! বাহিবিল! আশুগতি ঠৌোছে, 
শারদুল অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা 

নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্ধশ্বাসে 
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীযা আক্রমে সহসা, 
ছেরি গতজীব শিস্ত, বেবশ! বিষাদে । 
কিংবা যথা দ্রোপপুন্ন অস্বথায রর্থী, 
মারি সপ্ত পঞ্চ শেশ পাগুব-শিবিরে 
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগন্তি, 
ইরষে তরাসে বাগ্র, ছুর্্যোধন যথা 
শগ্র-উক কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে ! 
মায়ার প্রসাদ চোছে অন, চলিঙ্স 
যথায় শ্রিবিরে শ্রর মৈথিলী-বিলাসী | 

প্রণমি চরণাম্বজে, শৌমিত্রি কেশরী 
নিবেদিল! কর-পুটে /4ও পদ-প্রসাদে, 
০০ লট 

১। সংবর-_পরিত্যাগ করু। 
৩। বিধান-__নিয়ম। আনা | 

১০। শা্দুলীব্যাপঘ্ী। অবর্তমানে_-অন্ভপ- 
স্থিতিকাল | ১১। নিষাদ-ব্যাধ। ১২। আক্রামে-_ 
আক্রমণ করে। ১৩। গতজীব--গতগ্রাণ অর্থাং 
মৃত। বিবশা__অধীরা। 

রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে 
এ কিন্কুর! গতজীব মেঘনাদ বলী 
শক্রজিৎ !” চুদ্ধি শির; আলিঙ্গি আদরে 
অন্ুজে, কছিলা প্রভু সজলনয়নে ;-- 

“লভিষ্থ মীতায় আজি তব বাছ্বলে, 
ছে বাহুবলেন্! ধন্স বীরকুলে তুমি! সুমিত জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি 
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব! 
ধন্ত আমি তবাগ্র্জ! ধন্য জনমতূমি 
অযোধ্যা । এ যশঃ তব ঘোষিৰে জগতে 
চিরকাল! পৃজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রিয়তম ; নিজবালে ুর্ববল সতত 
মানব! হু-ফল ফলে দেবের প্রঙাদে !" 

মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি দ্ৃ্বরে 
কছিলা বৈদেীনাথ )-_ এতক্ষণে খে, 
পাই তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে। 
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে! 
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজ গুণে, 
গুণমণি । গ্রহরাজ দূননাথ যথ। 

মিত্রকুলরাজ্জ তুমি, কছিন্থ তোমারে ! 
চল সবে, পৃজি তারে, স্রঙ্করী যিনি 
শঙ্করী |” কুদুমা্ার বৃষ্টিলা আকাশে 
মছানন্দে দেবরুনা ; উল্লাসে নাদিল, “জয় লীতাপতি জয়।" কটক চৌদিকে,_ 
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে। 

রা... "একর ররর এ. / এস । »৯. . ৩. ০ শাক * সপ. 

১। অবতংস--অলঙ্কার। ২২। শক্করী__ 
মঙ্গলদায়িনী, অর্থাৎ তবানী, ছুর্গা। কুদ্বমাসার-_ 
প্পৃষ্টি। 

২৪| কটক--সৈন্ঠ। 

ইতি শ্রীমেধনাদবধ-কাব্যে বধো নাম যষ্ঠঃ সর্গ। 



হনগুহ্ম হল 

উদ্দিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে, 
প্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, 
উন্মীলি নয়নপক্ন স্ুপ্রসন্ন-ভাবে, 
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিল! 
কৃষ্মকুস্তলা মহী, মুক্তামালা গলে। 
উত্সবে মঙ্গলবাগ্ব উৎলে যেমতি 
দেবালয়ে, উথলিল শুম্বরলহরী 
নিকুপ্জে। বিমল জ্বলে শোতিল নলিনী; 
স্থলে সমপ্রেমাকাজ্জী ছেম সৃর্যযমুখী | 

নিশার শিশিরে যথা অবগাছে দেছ 
কুদ্ধুম, প্রমীলা! সতী, হ্ুবামিত জলে 
শ্নানি পীনপয়োধরা বিনানিলা বেণী । 
শোভিল মুকুভাপাতি সে চিকণকেশে, 
চন্্রমার রেখ! যথা ঘনাবলীমাঝে 
শরদে ! রতনময় কন্কণ লইল! 

ুমিতে মুণালন্ৃজ হুম্ণালতুজা ; 
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাধে যেন, 
কঙ্কণ। কোমল কষে স্বর্ণকণ্ঠমাল। 
ব্যথিত কোমল কে! সম্ভামি বিস্ময়ে 
বসন্তলীরত] সখী বাসন্তীরে, সতী 
কহিল! )--”কেন লো, সই, না পারি পরিতে 
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা স্তুনিছি 
রোদন-নিনাদ দুরে, হাহাকার ধ্বনি 
বামেতর আখি মোর নাচিছে সতত; 
কাদিয়া উঠিছে প্রাণ ! না জানি, শ্বজনি, 
৩ 

২। পক্পপর্ণ_-পদ্মপত্র। পন্মযোনি- ত্রহ্ধা। 

৯। স্থলে সমপ্রেমাকাক্ষী-_ভূমিতে তুলাপ্রেমা- 
কাজী, অর্থাৎ হৃর্যযোদয়ে নলিনী জলে যেরূপ 
্রফুল্লিত হয়, হুতধযমুখী স্থলে তজ্রপ। কৃর্য্যমুখী- 
পুষ্সবিশেষ, এই পুষ্প দ্র্রাভাগে বিকসিত থাকে, 
রাস্্রিকালে নিষীলিত হয়, এজন হৃর্ষ্ের প্রতি 
৪ নলিনীর সহিত সমপ্রেম বণিত 
হহয়াছে। 

৯২। কম্সানি_-ল্লান করিয়া | 

হায় লো, ন| জানি আজি পড়ি কি বিপদে? 
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তার কাছে, 
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে 
এ কুদিনে বীরমণি | কহিও জীবেশে, 
অন্থরোধে দাসী তার ধরি পা-ছুখানি !” 

নীরবিলা বীণাবাণী; উত্তরিলা সথী 
বাসম্ী;-“বাড়িছে ক্রমে শুন কান দিয়া, 
আর্তনাদ, লুবদনে! কেমনে কছিব 

কেন কাদে পুরবাসী ? চল আস্তগতি 
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী 
পৃজিছেন আশুতোমে | মত্ত রণ-মদে, 
রথ, রথী, গজ, অশ্ব, চলে রাজপথে 3 
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, য! 
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী 
কান্ত তব, সীমন্তিনি ?” চলিলা ছুজনে 
চন্ত্রচুডালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী 
আরাধেন চন্ত্রুড়ে রক্ষিতে নন্দনে-__ 

বুথ] ! ব্যগ্রচিত্ব দোহে চলিলা সন্বরে। 

বিরস্বদন এব কৈলাস-সদনে 
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বীসি ধূর্জটি, 
হৈমবতী-পানে চাহি কহিলা "ছে দেবি, 
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রখিপতি 

ইন্্রজিৎ কাল-রণে! যজ্ঞাগারে বলী 
সৌমিত্র, নাশিল তারে মায়ার কৌশলে ! 
পরম তকত যম রক্ষঃকুলনিধি, 
বিধুষুখি | তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি। 
এই যে ক্রিধুল, সতি, হেরিছ এ কবে, 
ইহার আঘাত হ'তে শুরুতর বাজে 

পুর্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা, 

৪। অন্থুরোধে__অঙ্থরোধ করে। 
৫। বীশাবাণী-বীণার ন্তায় স্মধুরতাষিণী। 

এ স্থলে বীণাবাণী-_ প্রমীল] | 

১৪। সীমস্তিনি-_ছে নুন্দরি। 
১৯। ধূর্জটি-_শিব। 



৬৪ মাইকেল-গ্রন্থাবলী 

সর্বহৃর কাল তাছে না-পারে হরিতে ! 
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে 
পুক্রবর ? অকন্বাৎ মরিবে, যগ্কপি 
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে ! 
তুবিস্থ বাসবে, সাধিব, তব অস্থরোধে ; 
দেহ অন্থমতি এবে তুষি দশাননে |” 

উত্তরিল! কাত্যায়নী ;__ণ্যাহা ইচ্ছা কর, 
জ্রিপুরারি ! বাসবের পুরিবে বাসনা, 
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে। 
দাসীর ভকত, প্রত, দাশরথি রী; 

এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে ! 
আর কি কছিবে দাসী ও পদ-রাজীবে ?” 

হাসিয়। শ্মরিলা শৃলী বীরভদ্র শূরে। 
ভীষণ-মৃরতি রতী প্রণমিলে পদে 
সাষ্টাঙ্গে, কহিল! হর ;_-“গতঙ্জীব রণে 
আজি ইন্ত্রজিৎ, বস | পশি যজ্ঞাগারে, 
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রলাদে । 

রক্ষোনাথে | বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী 
সৌমিত্রি নাশিলা রণে ছুর্্দ রাক্ষসে, 
নাহি জানে রক্ষোদৃত ! দেব ভিন্ন, রখি, 
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে? 
কনক-লঙ্কায় শীদ্র যাও, ভীমবাছ, 

রক্ষোদূতবেশে তুমি ) তর, কদ্রতেজে, 
নিকষানননে আজি আমার আদেশে 1” 

চলিল! আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী 
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে 

সয়ে ; সৌন্দ্ধ্যতেজে হীনতেজাঃ রবি, 
সুধাংশ্ব নিরংশু যথা সে রবির তেজে। 
ভয়ঙ্করী শৃলছায়া পড়িল ভূতলে। 
গল্ভীর নিনাদে নাদি অন্থুরাশিপতি 
পৃজিলা তৈরবদূতে । উতরিলা রনী 
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি 
কাপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা 
পক্ষীন্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে । 

বীরেন্ত্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংস্তক যেমতি 
ভূপতিত বনমাঝে প্রতঞ্জন-বলে। 
সজল-নয়নে বলী হেরিলা কুমারে | 
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-ছুঃখ হেরি । 

কনক-আসনে যথ! দশানন রী, 
রক্ষঃকুল-চুড়ামণি, উতরিলা তথা 
দৃতবেশে বীরভত্র, তল্মরাশি-মাঝে 
গুপ্ত বিভাবন্্-সম তেজোহীন এবে। 
প্রণামের ছলে বলী আশীবি রাক্ষসে, 
দাড়াইলা কর-পুটে, অশ্রুময় আখি, 
সন্ধে । বিশ্ময়ে রাজ! গুধিলা ১--“কি হেত, 

ছে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে 
স্বকর্্ম? মানব রাম, নহ তৃত্য তুমি * 
রাঘবের, তবে কেন, ছে সঙ্দেশ-বছ্, 
মলিন বদন তৰ ? 
লঙ্কার পক্কজরবি সাজিছে সমরে 
আভি, অমঙ্ষল-বার্তী কি যোরে কছছিবে ? 
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি- 
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা, 
প্রসাদি তোমারে আযি |” ধীরে উত্তলিলা 
ছশ্বেশী ;--০ছাঁয়, দেব, কেমনে নিবেদি 
অমঙ্গল বার্তা পদে, ক্ষ প্রাণী আমি ? 
অভয় প্রদান আগর, হে কর্ধুরপতি, 

কর দাসে।” ব্যাগ্রচিতে উত্তরিলা বলী )-- 

“কচি ভয় তোমার, দৃত ? কহ ত্বর! করি, 
শুতাশুভ ঘটে তবে বিধির বিধানে । 
দানিছু অভয়, ত্বরা কহ বার্তা মোরে।” 

বিরূপাক্ষচর বঙ্সী রক্ষোদূতবেশী, 
কিল! /-_-“হে রক্ষ:শ্রেট, হত রণে আজি 
কৰ্পুর-কুলের গর্বব মেঘনাদ রী !” 

যথা যবে ঘোর-বনে নিষাদ বিধিলে 
মুগেন্ে নশ্বর শরে, গঞ্জি ভীমনাদে 
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি 
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার-রবে, 

৪ | মর-_যাহাদের মৃত্যু আছে অর্থাৎ 

পাশ শসা শিপ সপ পপ শী “পর পপর 

১। সর্ধহর- সর্বনাশক | কাল-_-সময়। 
১২। পদরাজীবে-_-পাদপদ্সে | 
১৩। শুলী- শুলাস্ত্রধারী অর্থাৎ মহাদেব । 
৯৫ | হুর--শিব। 

১০। কর-পুটে--ক্রযোড়ে | 
১৪। সন্গেশ-বহ-_বার্ভাবহ অর্থাৎ দূত | 
২৬| তবে--সংসারে। 

২৮। বিরূপাক্ষচর-__শিবদৃত। 
৩৩। হরি_-সিংহ। 



খেঘনাদবধ-কাব্য ৬৫ 
বেডিল চৌদিকে শুরে ) কেহ বা আনিল 
ন্ু্লীতল বারি পাজ্রে, বিউনিল কেহ। 

রুজতেজে বীরভদ্র আগ্ড চেতনিল। 

রক্ষোবরে । অগ্নিকণ! পরশে যেমতি 
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে ; 

“কহ, দূত, কে বধিল চির-রণজয়ী 
ইন্জজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্ব করি।” 

উত্তরিল! ছগ্মবেশী ;_-“ছদ্মবেশে পশি 
নেকুন্িলা-যজ্ঞাগারে সৌমিব্রি কেশরী, 
রাজেন্দ্র, অন্তায় যুদ্ধে বধিল কুমতি, 
বীরেন্ত্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি 
ভূপতিত বনমাঝে প্রনঞ্জন-বলে, 
মন্দিরে দেখিঙগ শুরে | বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্ে ভূল শোক আজি । 
রক্ষ:কুলাঙ্গনা, দেব, আদ্রিবে মহ্থীরে 
চক্ষ:ক্রুূল। পুল্রহানী শত্রু যে ছুর্ন্নতি, 
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংশ্রায়ে, 
তোষ তুমি, মহেথাস, পৌরজনগণে 1” 

আচস্বিতে দেবদূত অদস্থা হইলা, 
স্বর্গায় সৌরাভে সভা পৃরিল চৌদিকে । 
দেখিল' রাক্ষসনাথ দীর্থজটাবলী, 
হীমণ তরিশুল-ছায়া। রুতাঞ্জলি-পুটে 
প্রণন্ম, কহিল শৈব,_-“এত দিনে, প্রভু, 
হাগাইপন ভূত্যে এবে পড়িল কি মনে 
তামার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিৰ 
যুট আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি 
আজ্ঞা তব, হে সর্বজ্ঞ! পরে নিবেদিব 
যা কিছু ' আছে এ মনে ও রাজীবপদে 1” 

সরোষে--তেজন্বী আজি মহারুজ্রতেজে-_ 
কহিল! রাঞ্ষসশ্রেষ্ঠ ;--"এ কনকপুরে, 
ধন্তদীর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি 
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা__ 
এ বিষম জালা যদি পারি রে ভূলিতে 1” 

উলিল লভাতলে ছুষ্ষৃতির ধ্বনি, 
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে, 
বাজাইলশৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে। 

সপন 

২। বিউনিল-_-বিউনি করিল, অর্থাৎ বাতাস 
করিল। বিউনি-_পাখা। 

১৬। পুত্রহানী- _পু্হত্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে 
ইনন করে। 

২৩। শৈব--শিবতক্ | 

টি 

যথা সে ভৈরব রবে কৈলাসশিখরে 
সাজে আশ ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে 
রাক্ষল; টলিল লঙ্কা বীরপদতরে ! 
বাছিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে 
স্ব্ধবজ ) ধুস্্-বর্ণ বারণ, আস্ালি 
তীষণ মুদ্গর শ্তণ্ডে; বাহিরিল হেষে 
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গঞ্জিয়া 
চামর, অমর-ভ্রাস; রথিবুন্দ সহ 
উদ্গ্র, সমরে উগ্র ; গজবন্দ মাঝে 

বাস্কল, জীমৃতবৃন্দ-মাঝারে যেমতি 
জামৃতবাহন বস্তী ভীম বজ্র করে! 
বাহিরিল হুহুষ্কারি অসিলোমাবলী 
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিক-দলে, 

মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুষ্মদ সমরে। 
আইল পতাঁকী দল, উড়িল পতাকা, 
ধূমকেতুরাশি যেন উদ্দিল সহসা 
আকাশে ! রাক্ষবাগ্য বাজিল চৌদিকে | 

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী 
চণ্ডী, দেব-অন্ত্রে সতী সাজিল] উল্লাসে 
অ্টহাসি, লক্কাধামে সাক্দিল| তৈরবী 
রক্ষ:কুল-অনীকিনী-_উগ্রচণ্ডা রণে। 

গজরাজতেজঃ ভুঁজে ; অশ্বগতি পদে ) 
স্বর্ণরথ শিরঃ-চুড়া ); অঞ্চল পতাকা! 
রত্বময়। ভেরী, তুরী, দুন্দুতি, দামামা 

আদি বান্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি, 
তোমর, ভোমর, শুল, যুষল, মুদগর, 
পর্টিশ, নারাচ, কৌন্ত-_-শোভে দস্তর্ূপে ; 
জনযিল নয়নাগ্সি সাজোয়ার তেজে ! 
থর থর থরে মহী কাপিল! সঘনে; 

৪। বথগ্রাম--রথসমূহ | 
৫ | বারণ-__হুস্তী। 
৭ | -অশ্ব। 

৮। ১৬৪১৪ | 
৯। উ্দগ্রএক জন রক্ষঃ | ২১-২২। রক্ষঃকুল- 

অনীকিনী, গজরাজতেজ: তুজে ইত্যাদি ছারা 
দবানব-দলনী চণ্ডীর সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বখা-_ 
রাক্ষসসেনার সহিত গজরাজ ছিল, কিন্ত চণ্ীর 
তূজে গজরাজের বল ছিল, অর্থাৎ চণ্ডী স্বীয় হস্ত 
দ্বারাই হস্তীর কাধ্য সমাধ! করিয়াছিলেন অস্বগতি 
পদে ইত্যাদি স্থলেও পূর্বের ন্যায় উপমা-উপমেয়- 
ভাব কল্পন। করিয়া লইতে হইবে । 



৬৮ 

(হুর্জয় উভয় কুল ) কে জানে কি ঘটে ?-_ 
হয় ত মদ্ষিবে মহ্থী, প্রলয়ে যেমতি, 
আজি) এ বিপুল স্থষ্টি যাবে রসাতলে 1” 

আশীবিয়া ক্ছকেশিনী কেশব-বাসনা 
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিল। 

স্ববর্ণ-ঘনবাহনে ) পশি শ্বমন্দিরে, 
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,__- 
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে, 
বিরস-বদন, মরি, বক্ষঃ-কুল-ছুঃখে। 

রণমদে মত্ত সাজে বক্ষঃকুলপতি ;-_- 
ছেমকুট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জল তেজে 
চৌদ্দিকে রথীন্ত্রদল । বাঁজিছে অদূরে 
রণবাগ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, 
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হস্কারে । 
ছেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী 
মন্দোদরী, শিশুশুন্ঠ নীড় হেরি যথা 
আকুল কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সখীদল। রাজপদে পড়িল! মহিষী। 

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে 
রক্ষোরাজ ১-বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেক্ছাণি, 
আমা দৌহা প্রতি বিধি । তবে যে বাচিছি 
এখনও, সে কেবল 58957 
মৃত্যু তার ) যাও ফিরি শুন্য ঘরে তু 
রক্ষেতরযাত্রী আমি, কেন রোধ টি ? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পায়ব । 
বুথা রাজ্যন্থখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া, 

অহ্রহঃ | যাও ফিরি; কেন নিবাইলে 

এ রোধাগ্ি অশ্রনীরে, রাণী মন্দোদরি ? 
বনন্থশোভন শাল ভূপতিত আজি ; 

গগনরতন শশী চিররান্গ্রাসে 1” 

ধরাধরি করি সী লইল! দেবীরে 
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাছিরি, ভরবে 
কহিল! রাক্ষসনাথ, সন্োধি রাক্ষসে ;-- 
“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে 
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে 

১৬। নীড়--পক্ষীর বাসা । 
৩৪। অবরোধ--অন্তঃপুর | 
৩৭ শরজাল--বাণসমূহ | 

মাইকেলম্প্রস্থাবলী 

কাতর দেবেজ্র সহ দেবকুল-রঘ্ী ; 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ; 

হত সে বীরেশ আজি অন্তায় সমরে, 
বীরবৃদ্ধ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, 
সৌমিজ্জি বধিল পুত্রে নিরস্ত্র সে যবে 
নিভৃতে ! প্রবাসে থা মনোছুঃখে মরে 
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে 
স্নেছপান্র তার যত--পিতা', মাতা, ভ্রাতা, 
দয়িতা-_-মরিল আজি স্বর্ণলঙ্কাপুরে, 
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি 
পালিয়াছি পুক্রসম তোমা সবে আমি ; 
জিজ্ঞাসহ ভূমগ্ডলে. কোন্ বংশখ্যাতি 
রক্ষোনংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব-নর 

পরাতবি কীত্তিবুক্ষ রোপিঙ্ধ জগতে 
বৃথা! নিদারণ বিধি, এত দিনে এবে 
বামতম মম প্রতি ; তেই শুকাইল 

ভলপূর্ণ আলবাল অকাল-নিদাঘে ! 
কিন্ব না বিলাপি আমি । কি ফল বিলাপে' 
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা, 
হায়রে, দ্রবে কি কতৃ কৃতাস্তের হিয়া 
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব 
অব্থী সৌমিত্র মূঢ়ে, কপট-সমরী ;-- 
বুথ: যদি যত্ব আজি, আর লা ফিরিব-- 
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুতে 
এজন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি ! 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রা তোমরা মরে, 
বিশ্বজয়ী ;) স্মলি তারে, চল রণস্থলে 1 

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি, 
কে চাহে বাচিতে আভি এ কর্জপুরকুলে, 
কক্বুরকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী !” 

[নরবিলা মহেঘাস নিশ্বাসি বিষাদে । 
ক্ষোতে রোষে রঙক্ষঃ-সৈম্ নাদিলা নির্ধোষে, 
তিতিয়া মহীরে, মি, নয়ন-আসারে | . 

২। রর | ৬। মিদ্ৃত--নির্জান রা 
৭। আসন্নকালে_মৃত্যুসময়ে | ৯। দয়িতা--ন্ত্রী। 
১৪। বামতম--অতান্ত প্রতিকূল। ১৭। আলবাল 
_ বৃক্ষের চতুর্দিকে জলরক্ষার্থ যে গোলাকার বীধ। 
অকাল- _অসময় | নিদাঘ- গ্রীষ্ম | ২০। কপট- 
সমরী-_কুটযুদ্ধকারী | 

৩৩। তিতিয়া--তিজাইয়া। নয়ন-আসারে 
-অশ্রধারায় | 



মেঘনাঙ্গবধ-কাব্য ৬৯ 

শুনি সে ভীষণ হ্বন নাদিল! গন্ভীরে 
রঘুসৈন্ | ত্রিদিবেক্্র নাদিলা ত্রিদিবে। 
রুষিল! বৈদেহ্ীনাথ, সৌিস্ত্রি কেশরী, 
নুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূং নেতৃনিধি যত 

রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ ম্থুমতি।_ 
গর্জিল বিকট ঠাট জয়রাম-নাদে ; 
মন্ত্িলা জীমৃতবৃন্দ আবরি অস্থরে ; 
ইরগ্মদে ধাধি বিশ্ব, গঞ্জিল অশনি ; 
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল 
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা 
দুর্মাদ দানবদলে, মত্ত রণমদে | 
ডুবিলা তিমিরপুষঞ্জে তিমির-বিনাশী 
দিনমণি; বায়ুদল বহিলষ্জচৌদিকে 
বৈশ্বানরশ্বীসরূপে ; জলিল কাননে 
দাবাগ্রিঃ প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা 
পুলী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে 

অন্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কীদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি 

মহাতয়ে ভীতা মহী কাদিয়া চলিলা 
বৈকুষ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যখ! 
মাধব, প্রণমি সাধবী আরাপধিলা দেবে ;-- 
বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি, 
হে রমেশ, তরাইলা বহু মু্তি ধরি ;_ 
করধপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাশীরে প্রলায়ে 
কৃষ্মবূপে £ বিরাজিন্থ দশন-শিখরে 
আমি, ( শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা- 
সদশী ) বরাহমূর্তি ধরিল! যে কালে, 
পাননন্ধু। নরসিংহবেশে বিনাশিয়া 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, জুডালে দাশীরে 
খর্ববিলা বলীর গর্ব খর্বাকার ছলে, 
বামন। বীচিন্ধ, প্রতু, তোমার প্রলাদে 
আর কি কছিব, নাথ? পদাশ্রিতা দাসী, 
তেই পাদপক্মতলে এ বিপত্তিকালে।” 

পপ ০৭ শত পাব ০ আরা ৮ পিপি ০ ০াসপসপাপ পাপী ৩ ৩৩১০ 

১। স্বনশব। ৪1 নেতৃনিধি-_নেতৃশ্রেষ্ট । 
৭। মন্ত্রিলা-_মন্ত্র অর্থাৎ গ্ভীরধবনি করিলেন। 
জীমৃতবৃন্দ_মেঘসমূহ।  ৮। ইরম্মদ-_বজ্কাঘি। 
১০। সৌদামিনী-_বিছ্বাৎ। ১২। তিমিরপুঞ্জ__অন্ধ- 
কাররাশি। তিমিরবিনাশী-_অন্ধকারনাশক | 

১৫। প্লাবন_ জল-প্লাবন অর্থাৎ বন্তা | 
২৪। কৃুর্দ-কচ্ছপ। দশন-শিখরে-_ দস্তের 

অগ্রভাগে। 

হাসি সুমধুর স্বরে জুধিলা মুরারি 7 
“কি হেতু কাতরা আজি, কহ, জগন্মাতঃ 
বন্ধে ? আয়াসে আজি কে, বসে, তোমারে ?” 

উত্তরিল। কাদি মহী ;--“কি না তুমি জান, 

সর্বজ্ঞ? লক্কার পানে দেখ, প্রভূ, চাহি। 
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী 
রাঘবেজ্জ ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্ত্র রী ! 
মদকল করিব্রয় আয়াসে দাসীরে ! 
দেবারৃতি রথিপতি সৌমিত্রি কেশরী 
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ; 
আকুল বিষমশোকে রক্ষঃকুলনিধি 
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষণে ; 
করিল! প্রতিজ্তা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে 
বীরদর্পে ;-_-অবিলম্ষে, হায়, আরস্ভিবে 
কাঁল-রণ, পীতান্বর, স্বর্ণ লঙ্কাপুরে, 
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব 
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?” 

চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কাপানে । 
দেখিল! রাক্ষলবল বাহিরিছে দলে 

অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুস্কন্ধরূপী | 

চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাপায়ে; 
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি 3 
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি 
ঘন ঘনাকারবূপে | টলিছে সঘনে 
বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিল! শ্রীপতি 
রঘুসৈন্ত ; উর্শিকুল সিল্ধুমুখে যথা 
চির-অরি প্রতঞ্জন দেখা দিলে দূরে | 

দেখিলা পুগুরীকাক্ষ, দেবদল বেগে 

পাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা 
গরুড়, হেরিয়া দুরে সদা তক্ষ্য ফণী, 
হঙ্কারে! পৃরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ধোষে, 
পলাইছে যোগিকুল যোগ-যাগ ছাড়ি ; 
কোলে করি শিশুকুলে কাদিছে জননী, 
উয়াকুলা $ জীবব্রজ ধাইছে চৌদ্দিকে 

ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি 

( যোণীন্ত্র-মানস-হংস ) কহিল! মহীরে ;--. 
০৯ শি সপ শী ০১ শশা টিপি) পিপিপি পশম পিসী শা পপ পলাশ হর 

২। আয়াসে--আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দেয় । 
৮1 মদকল--যদমত্ত | 

২০। প্রতিঘ-অন্ধ-_রাগাদ্ধ। ূ 
২৩। পরাগ--ধুলি। উর্থ্িকুল--ঢেউসমূহ | 



মাইকেল-গ্রন্থাবলী 
শবিষষ বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রী ; 
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে, কিন্নর, গন্ধ, ক্ষ, বিবিধ বাহছনে। 
তেজন্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে । আতঙ্কে গুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ; 
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তার কাছে, কাপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে ! 
মেদিনি।” পদারবিন্দে কাদি উত্তবিলা সাষ্টাঙে প্রণমি ইন্জে কহিলা নৃষণি 
বনুন্ধর! ;-_“হায়, প্রতৃ, ছুর্ত সংহারী “দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি ! 
ক্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে ! কত যে করিষ্থ পুণ্য পূর্বজন্মে আমি, 
নিরস্তর তমোগুণে পূর্ণ ব্রিপুরারি | কি আর কহিব তার? তেই সে লতিম্থ 
কাল-সর্প-লাধ, শৌরি, সদা দগ্ধাইতে, পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে, 
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়ালিল্ধু তুমি, বস্ত্রপাণি ! তেই আজি চরণ-পরশে 
বিশ্বস্তর বিশ্বতার তুমি না বহিলে, পবিক্রিলা তৃমগ্ল, ক্রিদিবনিবাসী 1” 
কে আর বহিবে, ক? বীচাও দাসীরে, উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে ; 
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে ।” 

“দেবকুলপ্রিয় | র্ ণি) 

উত্তরিল! হাসি বিভু শীত ৭ স্থলে, উঠি দেবরথে, ৯ এ 
বন্থুধে ; সাধিব কার্ধ্য তোমার, ষ্ঠ রাক্ষস অধর্্মাচারী | নিজ কর্-্দোষে 
দেববীধ্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষণে মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ? 

দেবেজ্' রাক্ষস-ছঃখে ছুঃখী উযযাপতি 1” লতিম্ধ অমৃত যথ! মথি জলদলে, 

মহানন্দে বন্ছন্ধরা গেল নিজস্থলে। লগ্ততগ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে, 
: কহিলা গরুড়ে প্রভু ;--”উড়ি নতোদেশে সাধবী মৈখিলীরে, শৃর,-অর্পিবে তোমারে 

গকুয্মান্, দেবতেজঃ হর আজ্তি রণে, দেবকুল! কত কাল অতল-সলিলে 
হরে অন্ুরাশি যথা তিমিরারি রবি ) বসিবেন আর রমা, আধারি জগতে ।” 
কিংবা তুষি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে । 
অমৃত | নিস্তেজ দেবে আম'র আদেশে |” অন্বুরাশিসম কথু ঘোষিল চৌদিকে 

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উডিল! আকাশে অবুত ; টঙ্কারি ধন্থুঃ ধনুদ্ধর বলী 
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে, রোধিলা শ্রবণপণ ! গগন ছাইয়! 
আধারি অধূৃত বন, গিরি, নদ, নদী | উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদ-তেজে 

যথা গৃহমাঝে বহি জলিলে উত্তেজে, ভেদি বশ্ধ, চম্ম, দেছ. বছিল প্লাবনে 

গবাক্ষ-ছুয়ারে পথে বাহিরায় বেগে শোঁণিত ! পড়িল রক্ষোনরকুলরর্থী ) 

শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকু্জে যেমতি 
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গঞ্জিল চৌদিকে পত্র প্রতঞ্জনবলে ) পড়িল নিনাদি 
রঘুসৈল্ত ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে। বাজিরাজী ) রণত্ুমি পৃরিল তৈরবে ! 
আইলা মাতঙ্গবর এরাবত, মাতি আক্রমিলা স্থবরবুন্দে চতুরঙ্গ বলে 
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দন্তেলিনিক্ষেপী চামর-_অমরক্তরাস। চিজ্ররথ রথী 
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরশৃঙ্গ যথা সৌরতেজ: রথে শুর পশিলা সংগ্রাষে, : 
রবিকরে, কিংবা ভানু মধ্যান্কে ; আইল! বারপারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে। 
শিখিধবজরথে রী স্কন্দ তারকারি আহ্বানিল ভীমরবে ন্বুগ্রীবে উগ্র 

৭।| নিধন-_মারণ, বিনাশ । ২। বাহুন-যে বহন করে অর্থাৎ অশ্ব-হত্ত্যাদি | 
২২। বৈনতেয়--বিনতানন্দন গরুড় | ২৩। কন্ধ--শঙ্ধ, শাখ। কলম্বকুল-_বাগসমূছ | 
৩৪ | সহত্রাক্ষ___সহশ্রচক্ষঃ অর্থাৎ ইন্তর। ২৯। কুঞ্জরপুঙ্জ হত্তিসমূছ | 
৩৫ | তান্ধু- হৃর্ধ্য। ৩৪। সৌরতেজ£-_ূর্ধ্যতুল্য দীপ্তিশালী। 



মেধনাদবধ-কা ব্য 

রতীশ্বর ; রখচক্র ঘুরিল ঘর্খরে | 
শতজলমোতোনার্দে। চালাইল! বেগে 

বাস্কল মাতঙ্গযৃথে, বুখনাথ যথা 

রব্বার, হেরিয়া দূরে অজদে ; রুবিলা 
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু ছেরি 
মুগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ-অসি করে, 
বাঁজিরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরতে 

বীরর্ধত | বিড়ালাক্ষ ( বিরূপাক্ষ যথা 

সর্বনাশী ) হুনু সহ আরম্ভিল! কোঁপে 

সংগ্রাম । পশিলা রণে দিব্য রথে রথী 

রাঘব, স্বিতীর, আহা, স্বরীশ্বর যথা 
বজধর ! শিখিধবজ স্বন্দ তারকারি, 
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা! বিল্ময়ে 
নিজ প্রতিমৃত্তি মর্ত্যে! উড়িল চৌদিকে 
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে 

টলিলা! কনক-লক্ক। ; গর্জিলা জলধি | 

স্জিল! অপূর্ব ব্যুহ শচীকান্ত বলী। 
বাছিবিলা রক্ষোরাজ পৃষ্পক-আরোহী ; 

ঘর্থরিল রথচক্র নিখেোষে, উগরি 
বিস্কুলিঙ্গ ; তুরঙগম হেবিল উল্লাসে । 
বতনসম্ভব। বিতা নয়ন ধাধিয়া, 
ধায় অগ্রে, উ্া যথা, একচক্র রথে 
উদেেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে ! 
নাদিল গল্ভীরে বক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে । 

“নাহি যুঝে নর আজি, হে হুত, একাকী, 
দেখ চেয়ে! ধৃমপুজে অগ্নিরাশি যথা, 

শোতে অন্থরারিদল রঘুসৈন্ত-মাঝে ! 
আইল! লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে 
ইন্জরজিৎ !” প্মরি পুতে রক্ষ:কুলনিধি, 
সরোধে গর্জিয়! রাজা কছিলা গম্ভীরে 7 

“চালাও, ছে হত, রথ, যথা! বজ্রপাণি 
বাসব।” চলিল রথ মনোরথগতি। 
পলাইল রঘুসৈন্ত, পলায়্ যেমনি 
মদকল করিরাজে হেরি, উর্ধস্বাসে 
বনবাসী ! কিংবা যথা! ভীমাকৃতি ঘন, 
বঙ্জ-অগ্নিপুর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে 

জা ₹ রস» ৯. ০. সস ০ সস..." 

৮। বীররধ্ভ-_বীরশ্রেষ্ঠ। 
২০। বিশ্ফুলিঙ্গ-_অগ্নিকণা । 
২৬। হে সুত-_হে সারথি। 

৭১ 

ঘোরনাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে 
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধন্থুঃ তীক্ষতর শরে 
মৃহ্র্তে তেদিল! ব্যুহ বীরেন্ত্রকেশরী, 
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে 
বালিবন্ধ! কিংবা যথা ব্যাপ্র নিশাকালে 
গোষ্ঠবৃতি | অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে, 
শিঞ্জিনী আকর্ধি রোষে তারকারি বলী 
রোধিলা সে রথগতি | কৃতাঞ্জলি-পুটে 
নমি শূরে লক্কেশ্বর কহিলা গঞ্ভীরে ; 

“শঙ্করীশঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি 
কিন্কর। লঙ্কায় তবে বৈরিদল-মাঝে 
কেন আজি হেরি তোমা ? নরাধম রামে 
ছেন আম্ুকুল্য দান কর কি কারণে, 

কুমার? রখীক্র তুমি ; অন্ঠায় সমরে 

মারিল নন্নে মোর লক্ষণ; মারিব 
কপটসমরী মুঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!” 

কহিলা পার্বতীপুত্র ;__-পরক্ষিব লক্ষণে, 

রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে | 
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে, 
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পৃণিতে 1” 

সরোষে তেজস্বী আজি মহাকুদ্রতেজে, 

হষ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি 
অশ্রিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে 
শক্তিধরে ! বিজয়ারে সম্ভাষি অতয়া 
কহিল ;-_-“দেখ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে, 

তীক্ষশরে রক্ষেশ্বর বি ধিছে কুমারে 
নির্দয়! আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে-_ 

দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি, 
নিবার কুমারে, সই । বিদরিছে হিয়া 
আমার, লো৷ সহচরি, হেরি রক্তধারা 

বাছার কোমল দেছে। তকত-বখসল 

সদানন্দ; পুভ্রাধিক ন্নেছেন ভকতে ; 
তেই সে রাবণ এবে ছুর্বার সমরে, 
স্বজনি!” চলিল! আশু সৌরকররূপে 

৫ | বালিবন্ধ-_বালির বাধ । 
৬। গোষ্টবৃতি-__-গোয়ালের বেড়া। 
৭। শিঞ্জিনী__ধন্থকের ছিল! | 

১৪। কুমার-__কান্তিকের়। 
২৩। কাতরিয়া--কাতর করিয়। | 
২৪। শক্তিধর_-কাতিকেয়। 
৩২। জ্বেকেন_-ন্দেহছ করেন। 



৭৯, 

নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে 
বিধুমুখী কর্ণমূলে কহিলা )-__“সংবর 
অন্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে । 
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি ! 
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি 
মহাশুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া 
অসব্্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে 
এরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি । 

বেড়িল গন্ধব্ব নর শত প্রসরণে 
রক্ষেত্্রে ) হৃষ্কারি শৃর নিরস্তিলা সবে 
নিমিষে, কালাগ্নি যথা তস্মে বনরার্জি। 
পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া 
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি, 
ছেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে | 

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হৃঙ্কারি 
ধ্রাবতশিরঃ লক্ষ্যি। অর্ধপথে তাহে 
শর বৃষ্টি স্রীশ্বুরু কাটিলা সত্বরে। 
কহিলা কর্তুরপতি গর্বে স্বরনাথে 
“যার ভয়ে বৈজয়স্তে, শচীকাস্ত বলি, 
চির- তুমি, হত সে রাবণি, 
দোমার , আজি কপট-সংগ্রামে । 

 নিলজ্জি! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে 
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা 
মুহর্তে 1 নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষণে, 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে 
রক্ষোরাজ, প্রতঞ্জন যেমতি, উপাড়ি 
অভ্রতেদী মহীরু, হানে গিরিশিরে 
ঝড়ে! তীমাঘাতে হস্তী নিরম্ত, পড়িল 
হাটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে। 
যোগাইলা মুহূর্েকে মাতলি সারখি 
স্ুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিম্থৃতরিপু 
অভিষানে | হাতে ধঙ্থঃ, ঘোর সিংহনাদে 
দিব্য রথে দাশরুথি পশিলা সংগ্রামে । 

কহিলা রাক্ষসপতি ;-_পনা চাছি তোমা 
আজি, হে বৈদেহীনাথ ! এ ভব-মগ্ডলে 
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে! 
কোথা সে অনুজ তব কপট-সমরী 
পামর? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি 
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ +” নাদিল! ভৈরবে 
মহেঘাস, দুরে শর হেরি রামাহুজে। 
বষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে 
শৃরেন্র ; কভু বা রথে, কতু বা ভৃতলে। 

চলিল পু্পক বেগে ঘর্থরি নির্খোষে ) 
অগ্নিচক্র-সম চক্র বিল চৌদিকে 
অগ্নিরাশি ঃ ধূনকেতু-সদৃশ শোতিল 

রথচুড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে 
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি 
অস্বরে ) চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে 
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ১ ধাইলা চৌদিকে 

এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!” ভীম গদা৷ ধরি, হুহঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে। 
লম্ফ দিয়া রখীশ্বর পড়িলা তৃতলে, ধাইল! রাক্ষস-বৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে। 
সঘনে কাপিলা মহী পদযুগতরে, বিড়ালাক্ষ রক্ষ-রে বিমুখি সংগ্রামে উরুদেশে কোষে অসি বাজিল বন্ঝনি ! আইলা অঞ্জনাপুত্র,_প্রতঞ্জনসম 

কারি কুলিনী রোবে ধরিলা কুলিশে। তীমপরাক্রম হু: গ্ছি ভীমনাদে । 
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা যথা প্রতঞ্জনবলে উড়ে তৃল[রাশি 
লাড়িতে দন্ভোলি দেব দস্ভোলিনিক্ষেপী ! , রাক্ষসবৃন্দ পলাইলা রড়ে চিরেরী হেরি যমাক্কৃতি বীরে। করুষি লঙ্কাপতি 
১। নীলাম্বর-পথ-_আকাশপথ । চোক্ চোক্ শরে শুর অস্থিরিলা শূরে। 
৬।| কটক- সৈন্য । নর যারা 
৯। প্রসরণ-_প্রতিসর, বেষ্টন | 

১০। নিরভ্ভিলা-_নিরম্ত করিলেন । ৬। মাতলি-_ইন্দ্রের সারথি । 
১৪। পার্থ পৃথাপুক্র অর্জুন | ১৬। জীব- জীবিত থাক। 
২৯। কোব-_তরবারির খাপ। ২৫। পুক্রহা-_-পুক্রহস্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে । ৩০। কুলিশী- বজ্রী, ইন্্র। ২৯। অঞ্জনাপুত্র- হুনৃমান্। | 
৩২। দস্ভোলি__বন্্র। ৩৬ | অন্থিরিলা--অস্থির করিলেন। 



মেঘনাদবধ-কাব্য  জও 

অধীর হইল! হুনৃ। ভূধর যেমতি 
ভূকম্পনে ! পিতৃপদ প্মরিল! বিপদে 
বীরেন্ত্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা 
ননদনে, মিছির যখ! নিজকরদানে 
তৃষেন কুমুদবাঞ্ছ। দুধাংগুনিধিরে । 
কিন্ত মছারুত্রতেজে তেজস্বী স্ুরধী 
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ;--- 
তঙ্গ দিয়া রণরজে পলাইলা হুন্। 

উদগ্রে বিশ্রহ্প্রিয় । হাসিয়া! কহিলা 
লঙ্কানাথ ;--“রাজ্যতোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, 
বর্ধর, আইলি তৃই এ কনকপুরে ? 
্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ; 
তারে ছাড়ি কেন হেথা রধিকুল-মাঝে 
তুই, রে কিছিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িস্থ, যা চলি 
স্বদেশে! বিধবাদশ! কেন ঘটাইৰি 
আবার তাহার, যুঢ়? দেবর কে আছে 
আর তার?” তীমরবে উত্তবিলা বলী 
স্বগ্রীব ;-_-অধর্্মাচারী কে আছে জগতে 
তোর সম, রক্ষোরাজ 1 পরদারালোতে 
সবংশে মজিলি, ছুষ্ট ! বক্ষঃকুলকালি 
তুই, রক্ষঃ! মৃত্য তোর আজি মোর চাতে। 
উদ্ধারিব মিআবধূ বধি আজি তোরে 1” 

এতেক কহিয়া বলী গঞ্জি নিক্ষেপিলা 
গিরিশৃঙ্গ | অনন্বর আধারি ধাইল 
শিখর ; স্মৃতীক্ষ শরে কাটিলা স্থরঘী 
রক্ষোরাজ, থান খান করি সে শিখরে । 
টষ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চুড়ামণি 
তীক্ষতম শরে শৃর বিধিলা ্গ্রীবে, 
হঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত শ্ুমতি, 
পলাইলা ; পলাইল সন্ত্রাসে চৌদিকে 
রঘুসৈম্ঠ, ( জল যথা জাঙাল ভাঙিলে? 
কোলাহুলে ১) দেবদল, তেজোহীন এবে, 
পলাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা 
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে 
পবন! সন্ুখে রক্ষঃ ছেরিল! লক্ষণে 

দেবারকৃতি! বীরমদে ছুর্ঘদ সমরে 

১। ভূধর--ধে পৃথিবীকে ধারণ করে, অর্থাৎ 
পর্বত। ৪। মিহির_ন্ুধর্য। ২০। পরদারা- 
লোভে--পরস্ত্রীলোভে | 

২৫। অনম্বর-_আকাশ। 
1৩ 

রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;-- 
নাদিল! সৌমিক্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে, 
নাদে যথা মণ্ডকরী 
দেবদত ধন্ছুঃ ধস্বী টক্কারিলা! রোষে। 

“এতন্ষণে, রে লক্ষ্মণ,”-_-কহিল1 সরোধে 
রাবণ ;--"এ রণক্ষেত্রে পাইন্ছ কি তোরে, 
নরাধম ? কোথায় এবে দেব বস্ত্রপাণি? 
শিখিধবজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি, 
ভ্রাতা তোর ? কোঁথ। রাঁজ। সুগ্রীব ? কে তোরে 
রক্ষিবে, পামর, আজি? এ আসন্লকালে 
ন্ুমিত্রা জননী তোর, কলক্র উন্মিলা, 
ভাব দৌছে ! মাংস তোর, মাংসাহারী জীবে 
দিব এবে ; রক্তশ্বোতঃ শুধিবে ধরণী ! 
কুক্ষণে সাগর পার হুইলি, ছুশ্মতি, 
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি, 
হরিলি রাক্ষলরত্ব__অমূল্য জগতে ।” 

গর্জিল| তৈরবে রাজা বসাইয়! চাপে 
অগ্নিশিখাসম শর £ তীম সিংহনাদে 
উত্তরিলা তীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী ;__ 
“ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি, 
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইবৰ 
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি, 
যথাসাধ্য কর, রখি ; আশু নিবারিৰ 
শোক তব, প্রেরি তোম! পুত্রবর যথা !” 

বাজিল তুমুল রণ; চাছিল! বিস্ময়ে 

দেব নর দহ! পানে? কাটিলা সৌমিজি 
শরব্জাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে ! 
সবিন্ময়ে রক্ষোরাজ কছিল! ;--“বাখানি 
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্র কেশরি ! 
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্, স্থরখি। 
তুই; কিন্ত নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!” 

স্বরি পৃত্রবরে শূর, হানিল! সরোধে 
মহাশক্তি! বজ্তনাদে উঠিল গঞ্জিয়া, 
উজ্জবলি অন্বরদেশ সৌদামিনীবূপে, 
ভীষণ রিপুনাশিনী ! কাপিল! সভয়ে 
দেব, নর | ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে 
লক্ষণ, নক্ষত্র যথা! ; বাজিল ঝন্ঝনি 

৩। মত্তকরী--মত্তহত্ভী। 
১১। কলব্র-স্ত্রী। 
১৭ চাপ-্ধন্ঃ | 
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দেব-অঙ্্র, রক্তশোতে আভাহীন এবে। পনিবার লঙ্কেশে, বীর 1" মমোরথ-গতি, 
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা হ্থুমতি | রাবণের কর্ণমূলে কছিলা গন্ভীরে 

গহন কাননে যথ! বিধি মুগবরে বীরভদ্র ; “যাও ফিরি ন্বর্ণলঙ্কাধামে, 
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় ক্রুতগতি রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?” 
তার পানে ; রথ ত্যক্জি রক্ষোরাজ বলী ্প্রসম দেবদূত অনৃশ্থ হইল! । 
ধাইলা ধরিতে শবে ! উঠিল চৌদিকে সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিল! রথে ; 
আর্তনাদ ! হাহাকারে দেব-নর-রথী বাজিল রাক্ষস-বা্য, নাদিল গল্ভীরে 
বেড়িলা সৌমিত্রি শুরে। কৈলাসসদনে রাক্ষল ; পশিল! পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী_ 
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী ; রণবিজয়িনী তীমা', চামুণ্ডা ষেমতি 
"মারিল লক্ষণে, প্রভূ, রক্ষঃকুলপতি রক্তবীজে নাশি দেবী, তাগুবি উল্লাসে, 
সংগ্রামে । ধুলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি অট্রহাসি রক্তাধরে, ফিরিল! নিনাদি, 
স্বমিত্রানঙ্গন এবে ! তুষিলা রাক্ষসে, রক্তশ্রোতে আর্দেহ ! দেবদল মিলি 
তকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা রণে স্তরতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বঙ্গিল৷ 
বাসবের বীরগর্বব ; কিন্ত ভিক্ষা করি, বন্দিবুন্দ রক্ষঃসেন] বিজয়সংগীতে ! 
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে !” হেথা পরাভূত যুদ্ধে মহা-অভিমানে , 

হাসিয়া কছিলা শৃলী বীরভদ্র শূরে ১ হুরদলে স্থুরপতি গেলা নুরপুরে 
ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে শক্তিনির্ভেদো লাম সপ্তম: সর্গঃ | 

ভঅভ্উচ্ম হনগ্গ 

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, গিরিদেছে বহি যথ।, মিশ্রিত গৈরিকে, 
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে পড়ে তলে প্রশ্রবণ! শৃন্ঠমনাঃ খেদে 
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে রখুসৈন্ত ;--বিভীষণ বিভীষণ রণে, 
দিনাস্তে শিরের রত্ব তমোহ! মিহিরে কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী, 
দিনদেব। তারাদলে আইলা রজনী ) শরভ, স্ুমালী, বীরকেশরী লুবাহু, 
আইলা রজনীকান্ত শান্ত স্থধানিধি। সুগ্রীব, বিষ সবে প্রভুর বিষাদে ! 

শত শত অগ্িরাশি জলিল চৌদিকে চেতন পাইয়া নাথ কহিল! কাতরে ?-- 
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী “রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিম্থ যবে, 

সৌমিক্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা লক্ষণ, কুটারদারে, আইলে যামিলী, 
নীরবে ! নয়নজল, অবিরল বহি ধন্গু করে, হে সুধন্থি, জাগিতে সতত 
ত্রাতৃলোহ লহ মিশি, তিতিছে মহীরে, রক্ষিতে আমায় তুমি ) আজি রক্ষঃ-পুরে-- 
7 ২১ আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি-মাঝে আমি, 

২। সপন্নগ- সসর্প। বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও তুলিয়া 

৬ | শব-_মৃতদেছ | 2 
১৩। লাঘবিলা- লাঘব করিলেন অর্থ/ৎ কমাইলেন। ১০ তাগুবি-_তাগুব অর্থাৎ নৃত্য করিয়া। 
১৭ | বিরাম-মন্দিরে-_বিশ্রামগৃছে | ১৯৭। টগরিফ-__ধাতুবিশেষ। 
২০। তমোছা--অন্ধকারনাশক | মিহির--হুর্যয | ১৮। প্রম্রবণ--বরণা | 
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আমায়, ছে মহাবাহু, লতিছ ভূতলে .. মাতা,--কোথা', রামভত্র, নয়নের মণি 

বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কছ, আমারে ? আমার অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব 
উ$, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে উন্মিলা বধূরে, আমি, পুরবাসী জনে ? 
্রাত্-আজ্ঞা ? তবে যদি মম তাগ্যদোধে__ উঠ, বস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 

চিরভাগাহীন আমি-_ত্যজিলা আমারে, সে ত্রাতার অনুরোধে, যাঁর প্রেমবশে, 

প্রাণাধিক, কহ, শুনি কোন্ অপরাধে রাজ্যতভোগ ত্যজি তুমি পশিল! কাননে । 
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ? সমছুঃখে সদা ভূমি কাদিতে ছেরিলে 
দেবর লক্ষণে ম্মরি রক্ষঃকারাগারে অশ্রময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে 
কাদিছে সে দিবানিশি । কেমনে ভূলিলে__ অশ্রধারা ) তিতি এবে নয়নের জলে 

হে তাই, কেমনে তুমি ভূলিলে হে আজি আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে, 

মাতৃসম নিতা যারে সেবিতে আদরে ! প্রাণাধিক ? হে লক্ষণ, এ আচার কন 

হে রাঘবকুলচুড়া, তব কুলবধূ! ( স্ুত্রাত্ৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে ! ) 

রাখে বাধি পৌলস্ত্ের়? না শান্তি সংগ্রামে সাজে কি তোমারে, তাই, চিরানন্দ তুমি 
ছেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব আমার! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি, 

এ শয়ন__বীরবীর্ষ্যে সর্ধতুক্সম পৃজিন্থ দেবতাকুলে,__দিলা কি দেবতা 
দুর্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু, এই ফল? হে রজনি, পয়াময়ী তুমি) 

রঘুকুল-জয়কেতু ! অসহায় আমি শিশির-আপারে নিত্য সরস কুস্মে, 

তোম! বিনা, যথ। রী শুন্তচক্র রথে ! নিদাঘার্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রস্থনে ! 

তোমার শয়নে হুনু বলহীন, বলি, স্থধানিধি তুমি, দেব সুধা; বিতর 
শুণহীন ধন্ুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে জীবনদায়িনী সুধা, বীচাও লক্ষণে-_ 
অঙ্গদ ; বিষঞজ মিতা নৃগ্রীব ন্থুমতি, বাচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।” 

অধীর কর্কুরোস্তম বিতীষণ রী, এইরূপে বিলাপিলা রক্ষ:কুলরিপু 
ব্যাকুল এ বলিদিল ! উঠ, ত্বরা করি, রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমান্ুজে ) 

জুড়াও নয়ন, তাই, নয়ন উন্মীলি ! উচ্ছ্বাসিল৷ বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে, 

“কিন্ত ক্লান্ত যদি তুমি এ ছুরস্ত রাণে, মহীরুহব্যহ যা উচ্ছ্বাসে নিশীথে, 
ধুদ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে | বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে। 

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,_ নিরানন্দ শৈলন্ুতা কৈলাস-আলয়ে 
অতাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষাস। রঘুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে, 

তনয়-বৎসল! যথা ন্ুমিজ্রা জননী ধূর্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে 
কাদেন রে, কেমনে দেখাৰ অশ্রবারি, শতদলে শিশির যেমতি 

এ মুখ, লক্ষণ, আমি, তুমি না ফিরিলে প্রত্যুষে ! হুধিল৷ প্রভু ;--“কি হেতু, সবন্দরি, 
ঙ্গে মোর? কি কিব, সথধিবেন যবে কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?” 

২৭ কি না তুমি জান, দেব?" উ্বিলা দে 
১৩। পৌলস্তোয_পুলত্তাননদন র রাবপ। শান ৯৯ 

১৫। সর্বভূক্সম-_অগ্নিতুল্য । ১৭) সরস-_লয়স করিয়া থাক। : 

২০। বিলাপে-বিলাপ করে। ১৮। প্রস্থনে--লক্ণরূপ পুন্পে। 

২২। ৫ ..১৯। বিতর-_বিতরণ অর্থাৎ দান কর। 

২৪। উ্ীলি-_উন্দমীলন করিয়া, অর্থাৎ ২৫। নিশীথ-_অর্ধরাত্র। 

প্রকাশিয়া, চাহিয়া । ২৭। শৈলম্ৃতা--গিরিবালা । 

২৮। অতাগিনী-_ইহ! সীতার বিশেষণ। রামের ২৮1 উৎসঙ্গপ্রদেশে-_ক্রোড়দেশে । 

সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎপর্য এই যে, ২৯। ধূর্জটি-_মহাদেব। সঘনে--ক্রমাগত, 
সীতার নিষিভই লক্মণের এতাদ্ৃশী ছুরবস্থা ঘটিয়াছে । নিরস্তর, ঘন ঘন। 



ধ্৬ মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

গৌরী ; “লক্ষণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, 

আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন সকরুণে। 
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে! 
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পৃজিবে দাসীবে 
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জ! দিলে, নাথ, আজি 
আমায় ) ডুবালে নাম কলঙ্ক-সলিলে। 
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তৰ পদে, 
তাপসেন্্র ; তেই বুঝি দণ্ডিলা এরূপে ? 
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে ! 
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পৃজিল আমারে 1” 

নীরবিল! মহাদেবী কাদি অভিমানে । 
হাসি উত্তরিলা শস্তু ;--এ অল্প বিষয়ে, 

কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্র-নন্দিনি ? 
প্রের রাঘবেন্ত্র শূরে কৃতান্তনগরে 
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে, 
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরধি রী । 
পিতা রাজ] দশরথ দিবে তারে কয়ে 
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লতিবে 
আবার ; এ নিরানন্দ তাজ, চন্দ্রীননে । 
দেহ এ ক্রিশুল মম মায়ায়, সুন্দরি ! 
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তস্ত সম 
জবলি উজ্জবলিবে দেশ ) পৃজিবে ইহারে, 
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা ।” 

কৈলাস-সদনে ছুর্গা ম্বরিলা মায়ারে। 
অবিলম্বে কুছকিনী আসি প্রণমিলা 
অন্থিকায় ; মৃছুস্বরে কছিলা পার্বতী ;- 

প্যাও তুমি লক্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি ! 
কাদিছে মৈথিলীপতি, লৌমিক্মির শোকে 
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর তাষে 
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা 
আদেশিবে কি উপায়ে লতিবে স্ুমতি 
সৌমিক্ি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত, 
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে 
ভ্রিশূলীর শুল, সতি ! অগ্নিশ্ভপ্ত সম, 
তমোময় যমদেশে জলি উজ্্বলিবে 
অন্ত্রবর।” প্রণমিয়] উমায় চলিল! 

২। আক্ষেপিছে-_আক্ষেপ করিতেছে । 

১৪। কৃতান্তনগরে- যমপুরে | 

১৬। প্রেতদেশ-__মৃতব্যক্তিদিগের স্থান, অর্থাৎ 
মালয় । ৯ 

২১ | তমোময়স্অন্ধকারময় | 

মায়া। ছায়াপথে ছায়া পলাইলা দুরে, 
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল 
তারাবলী--মণিকুল সৌরকরে যথা । 
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা, 
সি্ুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপলী 
লঙ্কাপানে! কতক্ষণে উতরিলা দেবী 
যথায় সসৈন্তে ক্ষুপ্ন রতুকুলমণি। 
পৃরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে । 

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী ;__- 
“মুছ অশ্রবারিধারা, দাশরধি রথি, 
বাচিবে প্রাণের ভাই ; সিদ্ধুতীর্ঘ-জলে 
করি স্নান শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে 
যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, হ্ুমতি, 

তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে 
পিতা দশরথ তৰ দিবেন কছিয়া 
কি উপায়ে ুলক্ষণ লক্গমণ লতিবে 
জীবন। হে তীমবাহ্, চল শীঘ্র করি। 
সজিব ুড়ঙ্গপথ ; নির্ভয়ে, সরি, 
পশ তাছে; যাব আমি পথ দেখাইয়া 
তবাগ্রে। স্ুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত, 
কহ সবে, রক্ষা! তারা করুক লঙ্গণে।” 

সবিশ্ময়ে রাঘবেন্ত্র সাবধানি যত 
নেতৃনাথে, সিস্কৃতীরে চলিলা ম্ুমৃতি__ 
মহাতীর্থ। অবগাহি পৃতশ্রোতে দেহ 
মহাভাগ, তুমি দেব পিভুলোক আদি 
তর্পণে, শিবির-ত্বারে উতরিঙগা ত্বরা 
একাকী । উজ্জল এবে দেখিল! নৃমণি 
দেবতেজঃপুজে গৃহ । কৃতাঞ্জলি-পুটে 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পৃজিলা দেবীরে। 
ভূষিয়া ভীষণ তন্ সুবীর-তুষণে__ 
বীরেশ, ম্ুড়ঙ-পথে পশিলা সাহসে-_- 
কি ভয় তাহার, দেব স্তপ্রসন্ন যারে? 
চলিল! রাঘবশ্রেষ্ঠ তিমির কানন- 
পথে পর্থী চলে যথা, যবে নিশাভাঁগে 
কধাংস্তর অংশ পশি হাসে সে কাননে । 
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে। 

কতক্ষণে রঘুবর গুনিল! চমকি 

৪। খমুখে-_আকাশমুখে অর্থাৎ আকাশে । 
৫ সিুনীরে__সমুত্রজলে । তরী- নৌকা । 

৩০ | তন্ছু--শরীর | 



মেঘনাদবধ-কাব্য 

কল্লোল, সহত্র শত সাগর উথলি 

রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিল! সভয়ে 

অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত ! 
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী 

বজ্তনাদে ; রছি রছি উলিছে বেগে 
তরঙ্গ, উ৭লে যথ! তপ্ত পাত্রে পয়ঃ 

উচ্দাসিয়। ধৃমপুষ্জ, ত্রস্ত অগ্রিতেজে ! 
নাছি শোতে দিনমণি সে আকাশদেশে ; 

কিংবা চন্দ্র, কিংবা তারা ; ঘন ঘনাবলী, 
উগরি পাবকরাশি, ত্রমে শন্তপথে 
বাতগর্ভ, গঞ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি 
পিনাকী, পিনাকে ইযু বসাইয়! রোষে! 

সবিশ্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে 
হেরিলা অস্কুত সেতু, অগ্পিময় কু, 
কভু ঘন ধৃমাবৃত, স্থুন্দর কতু বা 

নুবর্ণে নি্শিত যেন! ধাইছে সতত 

সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি 

হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে! 

লুধিলা বৈদেহ্ীনাথ $ “কহ, কপাময়ি, 
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ? 
কেন বা অগণ্য প্রাণী ( অগ্নিশিখা হেরি 

পতঙ্গের কুল যথা ) ধায় সেতু পানে? 
উত্তরিল' মায়াদেবী ;--কামরূপী সেতু, 

সীতানাথ ; পাপিপক্ষে অগ্রিময় তেজে, 

ধৃমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য প্রাণী, 

প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বণপথ যথা ! 
ওই যে অগণ্য আত্ম! দেখিছ, নৃমণি, 
তাজি দে তবধামে, আসিছে সকলে 
প্রেতপুরে, কর্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে ; 
ধশ্মপথগামী যারা যায় সেতৃপথে 

উত্তর) পশ্চিম, পূর্বদ্ারে ; পাপী যার! 
সাতারিয়! নদী পার হয় দিবানিশি 

মহাক্লেশে ) যমদুত পীড়য়ে পুলিনে, 
" 

৯১০০৮ পপ পপ 

১। কল্লোল_-কলকল শব | ৪। পরিখা 

গড়খাই। ৬ পয়ঃছুপ্ধ। ১০। পাৰকরাশি 
-অগ্নিরাশি | 

১২। পিনাকী-_মহাদেব। পিনাক-_শিবধন্থং | 
ইযু--বাণ। | 

২৩। কামরূপী-_শ্বেচ্ছা্পী অর্থাৎ যখন যেমন 

ইচ্ছা, সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে। 
৩৩। পীডয়ে--পীড়া দেয়। পুলিনে--তীরে। 

০০ পি কাশি পচ পপাপপপপীপাশিসপীপপী এ পপ শী 
তত পা আসল পিতা াপিশিস্পীটিশাশিশি 

' গণ 

জলে জলে পাপ প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন! 

চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে 

নরচক্কুঃ কতু নাছি ছেরিয়াছে যাছা।” 
ধীরে ধীরে রঘুবীর চলিল! পশ্চাতে, 

স্বর্ণ দেউটি সম অগ্রে কুহুকিনী 
উজ্জ্বলি বিকটদেশ | সেতুর নিকটে 

সভয়ে হেরিল! রাম বিরাট-ুরতি 
যমদূত, দগুপাণি। গঞ্জি বজ্রনাদে 

জুধিলা কৃতান্তচর ;-কে তুমি ? কি বলে, 

সশরীরে, হে সাহসি, পশিল1 এ দেশে 

আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব 

দণ্ডাঘাতে মৃহর্তেকে !” হাসি মায়াদেৰী 
শিবের ত্রিশূল মাতা! দেখাইলা দূতে | 

নতভাবে নমি দূত কহিলা সতীরে )-_ 

“কি সাধ্য আমার, সাধ্ব, রোধি আমি গতি 
তোমার? আপনি সেতু ্বর্ণময় দেখ 
উল্লাসে, আকাশ যথা উবার মিলনে !” 

বৈতর্ণী নদী পার হুইলা উভয়ে । 

লৌহময় পুরীন্বার দেখিল! সম্মুখে 
রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি 
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিকে উ্লি ! 
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিল! নৃমণি 
ভীষণ তোরণ-মুখে ;_-“এই পথ দিয়া 
যায় পাঁপী ছুঃখদেশে চির-ছুঃখ-তোগে ;--, 

হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে !” 

অস্থি-চর্সার দ্বারে দেখিলা স্ুরথী 

জবর-রোগ । কতৃ শীতে কাপে ক্ষীণ তন 
থর থরি; ঘোর দাছে কতু বা দহিছে, 
বাঁড়বামিতেজে যথা জলদলপতি। 
পিস, শ্লেম্বা, বা, বলে কভু আক্রমিছে 

অপহরি জ্ঞান তার। মে রোগের পাশে 
বিশাল-উদ্র বসে উদরপরতা৷ ১ 

অজীর্ণ তোজন-দ্রব্য উগরি ছুর্মাতি 

২২। আগ্নেয়__অগ্লিময়। ২৩। তোরণ 

ফটক। ২৫। স্পৃহা ইচ্ছা, লোভ । ৩০। শ্লেশম 

--কফ। ৩২। বিশাল-উদর-__লন্বোদর। 
৩৩। অজীর্ঁ-অপাক। 

৩৩--৩৪। অজীর্ণ তোজন-্রব্য ইত্যাদির তাৎপর্য 

এই যে, ওঁদরিক ব্যক্তির ভোজন-লালসা অধিক হা 

স্বৃতরাং সে উপাদেয় সামগ্রীর ভক্ষণ-স্পৃহায় পূর্ববভক্ষি 

অপাক দ্রব্জাত উদিগরণপূর্ববক উদর শৃন্ত করে 
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পুনঃ পুনঃ, ছুই হস্তে তুলিয়া! গিলিছে 
স্বখাস্ত ! তাহার পাঁশে প্রমত্তত্ব হাসে 
চুলু ঢুকু ঢুলু আখি! নাচিছে, গাইছে 
কতু, বিবাদিছে কভু, কাদিছে কতূ ৰা 
সদা জ্ঞানশুন্ঠ মৃঢ, জ্ঞালহর সদা ! 
তার পাশে ছুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ 
শব যথা, তবু পাপী রত গো স্থরতে-_ 
দছে হিয়া অহরহ: কামানলতাপে ! 
তার পাশে বসি যক্ষা শোণিত উগরে, 
কাসি কাসি দিবানিশি ; হীাপায় হাপানি-- 
মহাপীড়। ! বিহ্চিকাঁ, গতজ্ঞোতিঃ জীখি 3 
মুখমলদ্বারে বহে লোহের লহরী 
শুত্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু 
আক্রমিছে মুহুমদুহুঃ ) অঙ্গগ্রহ নামে 

ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে 
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে, 
রহিয়া রহিয়। পড়ি কামড়ায় তারে 

! অদূরে বসে সে রোগের পাশে 
উন্মত্ততা,_উগ্র কভু, আহুতি পাইলে 
উগ্র অগ্নিশিখা রি খু হীনবলা ! 
বিবিধ ভূষণে কু ভূষিত ; কনু বা 
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথ। 
কালী ! কু গায় গীত করতালি দিয়া 
উন্মদা ) কু বা.কাদে ) কতু হাসিরাশি 
বিকট অধরে ) কতু কাটে নিজ্ত গলা 
তীক্ষ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে ; 
গলে দড়ি ! কভু, ধিক! হাব-ভাব-আদি 
বিত্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে 
কামাতুরা ! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু, 
অন্নসহ মাখি, হায়, খায়, অনায়াসে ! 

কত বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কঙ্তু ধীরা যথা 

২। প্রমত্ত্ব__প্রমত্ততা । নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, 
জ্ঞান-হুরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রম্ততার স্বাভাবিক লক্ষণ। 

৯। যক্ষা-যক্াকাস। 
৯১। বিহুচিকা-_ওলাউঠা, উদরপীড়া | 
১৩। শুভ্রজলরয়রূপে--শ্তত্রজলবেগরূপে অর্থাৎ 

'গুলাউঠা রোগে সর্বশরীরের শোণিত জলরূপে 
“পরিণত হইয়া মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে 
খধাকে। আর পিপাসা, আকর্ষণী প্রভৃতি ক্রিয়া 
ইটক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। ১৪ | অঙ্গ গ্রহ--- 
খদাকর্ধণী, ধনু্ঙ্কার, থেচারোগ | 

আোতোহীন প্রবাহিণী-_-পবন বিনে ! 
আর আর রোগ যত কে পারে বণিতে ? 

দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে 
( বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে, ) 
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ হৃতবেশে ; 
নরমুণগ্যাল! গলে, নরদেহরাশি 
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খঙ্জাপাণি ) 
উর্ধবাহু সদা, হায়, নিধন-সাধনে ও 
বৃক্ষশাখে 'গলে রজ্জু ছুলিছে নীরবে 
আত্মহত্যা, লোলজিহব, উন্মীলিত আখি 
ভয়ঙ্কর ! রাঘবেঙ্ত্রে সম্ভানি স্বভাষে 
কহিলেন মায়াদেকী ;--এই যে দেখিছ 
বিকট শমনদূত যত, রঘুরখি, 
নানা বেশে এ সকল ত্রমে ভূমগুলে 
অবিশ্রাম, ঘোরবনে কিরাত যেমতি 
মুগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্ত-নগরে, 
সীতাকাস্ত; রা আজি হে তোমারে 
কি দশায় আসম্মকুল জীবে আত্মদেশে। 
দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশী নরক- 
কুণড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।” 

পশিলা রুতাস্তপুরে সীতাকাস্থ বলী, 
দাবদগ্ধ বনে, মরি, খতুরাজ যেন 
বসস্ত ; অমৃত কিংবা জীবশূন্ঠ দেছে ! 
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে 
আর্তনাদ ; ভূকম্পনে কাপিছে সঘনে 
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে 
কালাগ্রি; ছুর্গন্ধময় সমীর বছিছে, 
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুডিছে শ্বশানে ! 

কত ক্ষণে রঘুশ্শেষ্ঠ দেখিল। সম্্থে 
মহাহদ ; জলরূপে মদ কল্লোলে 

ছটফটি হাহাকারে “হায় বে শি 
শিপ স্থজিলি কি রে আমা | সবাকানে 

সিল? 
শিশির, 

১ | প্রবাহিনী_নদী। 
৪1 খর-_তীক্ষ। 

৫1 সুতবেশে--সারথিবেশে। 
৮। নিধনসাধনে-_নাশসম্পাদনে, যারণে। 

১৮। জীবে-_জীবিত থাকে । 
২২ | দাবদদ্ধ--দাবানলদদ্ধ। 

২৭। ছুগন্ধময়-তুরগন্ধ-পূর্ণ। সমীর-_সমীরণ, 
পবম। 
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এই হেতু ? হা! দাকণ, কেন না মরি 

জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ? 

কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি 

সুধাংশ্ত ? আর কি কতু জুড়াইব আখি 

হেরি তোম! দৌছে' দেব? কোথা মুত দারা, 

আত্মবর্দ 1 কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু 

বিবিধ কুপথে রত ছিম্থ রে সতত-_ 

করিম্থ কুকর্শ, ধর্শে দিয়! জলাঞ্জলি ? 

এইরূপে পাপিপ্রাণ বিলাপে সে হদে 

হর: | শুন্যদেশে অমনি উত্তরে 

শৃন্যাদেশ তবা বাণী তৈরব নিনাদে
 -- 

“বুথা কেন, যুঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে 

তোরা? স্বকরম-ফল ভুঙ্জিস্ এ দেশে ! 

পাপের ছলনে ধর্ে তুলিলি কি হেতু ? 

সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে ! 

নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি 

যমদূত হানে দণ্ড মন্তক-প্রদেশে ; 

কাটে কৃমি ; বস্রনথা মাংসাহারী পাখী 

উ্ি পড়ি ছায়া-দেছৈ ছিড়ে নাটী-তু'ড়ী 

হহঙ্কারে ! আর্তনাদে পূরে দেশ পাপী ! 

কছিলা বিষাদে মায়! রাঘবে সম্ভাবি)- 

“রৌরব এ হুদ-নাম, শুন, রঘুমণি, 

অগ্নিময় ! পরধন হরে ফেঙ্ছুন্মতি, 

তার চিরবাস হেথা 3 বিচারী যগ্তপি 

অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হদে ) 

আর আর প্রাণী যত, মছাপাপে পাপী । 

না নিবে পাবক ডেখা, সদ! কীট কাটে ! 

নছে সাধারণ অগ্নি কিন তোমারে, 

জলে যাছে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, 

রতঘুৰর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা 

জলে নিত্য! চল, রখি, চল, দেখাইব 

কুভ্তীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূতে ভাজে 

পাপিবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি, 

অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি 

নারিতে তিষিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি ! 
কিংবা চল যাই, যথা অন্ধতম কৃপে 

কাদিছে আত্মহা পাঁপী হাহাকার রৰে 

চিরবন্দী 1” কর-পুটে কহিল! নৃপতি /-. 

পক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি 

পরছুঃখে, আর যদি দেখি ছুঃখ আমি 

এইরূপ ! হায়, ষাতঃ, এ তবমগ্ুলে 
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি 

পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে 

পারে কি গে। নিবারিতে 1” উত্তরিল1 মায়! ;-- 

“নাহি বিষ, মহেধাস, এ বিপুল ভবে, 

না দমে ওষধ যারে [দি কেস 
অবছেলে সে উধধে, কে বাচায় তারে? 

কর্ধক্ষেত্রে পাঁপ-সহ রণে যে ল্ুমতি, 

দেব-কুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;_- 

অভেগ্ত কবচে ধর্ম আবরেন তারে ! 

এ সকল দণ্ড-স্থল দেখিতে যগ্যপি, 

হে রধি, বিরত তুমি, চল এই পথে !” 
কত দূরে সীতাঁকান্ত পশিলা কাস্তারে-_ 

নীরব, অলীম, দীর্থ ; নাহি ডাঁকে পাখী, 

নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে, 

না ফোটে কুন্মাবলী--বন-ম্থশোভিনী | 

স্থানে স্থানে পত্র-পুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে 

রশ্মি, তেজোহীন কিন্ক রোগিহান্ত যথা । 

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল 

সবিস্বয়ে রবুনাথে, রনুনাথ, মধুইতাতডে যথা 

মক্ষিক। স্মুধিল কেহ সকরুণ স্বরে ১-- 

“কে তুমি, শরীরী ? কছ, কি গুণে 

৪। চিরবন্দী_-চিরবন্দিস্বনপ। আত্মঘাতী- 

দিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাহাদ
ের 

উক্ত নামক কৃপনরক হইতে নিস্কৃতি পাইবার কখনও 

সম্ভাবন। নাই। ৯। কলুষকুহকে__পাপকুহকে । 

১৩। অবহেলে-_-অবছেল! করে। 

১৪। বণে-রণ করে। 

রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নছিলে ১৬। আবরেন-আবরণ করেন, ঢাকেন) 

ডি 25 জর উজ ভলগ ২০০০ শশী অর্থাৎ ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন। ১৯। কাস্তার 

১১। শুন্তদেশতবা বামী__আকাশ-বাণী অর্থাৎ - হূর্গম পথ। ২৪। রোগিহাত্তের সহিত কিরণা- 

দৈববাধী। ১৫। সুবিধি__স্ুনিয়ম। বিধির বলীর উপমা দিবার মন্দ এই যে, যেমন পীড়িত 

বিধাতার। বিধি--নিয়ম । ৯৮। কৃমি--কীট, ব্যক্তির হান্তের কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ 

পোকা। 

২০। পুরে-_পুর্ণ করে। 

কিরণজালের পত্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করাতে কেবল 

আলোকমান্স আছে,কিন্ত তাহাতে কোন তেজঃ নাই। 



৮৪ মাইকেল-গরস্থাবলী 

এস্বলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্ব করি? 
কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি, 
বাক্য-স্থধা-বরিষণে । যে দিন হরিল 
পাপ-প্রাণ বম-দূত, সে দিন অবধি 
রসনা-অনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমর । 
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি, 
বরাঙ্গ, এ কর্ণজয়ে জুড়াও বচনে।” 

উত্তরিলা রক্ষোরিপু ;__"রঘৃকুলোস্তব 
এ দাস, ছে প্রেত-কুল ; দশরথ রথী 
পিতা, পাটেশ্বরী দেকী কৌশল্যা জননী ) 
রাম নাষ ধরে দাস? হায়, বন-বাসী 
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশৃঙ্গীর আদেশে ভেটিব 
পিতায়, তেই গো আজি এ কতান্তপুরে |” 

উত্তরিলা প্রেত এক ;-__"জানি আমি তোমা, 
শুরেম্্ ; তোমার শরে শরীর তাজিছু 
পঞ্চবটী-বনে আমি |” দেখিলা নৃমণি 
চষ্কি মারীচ রক্ষে_-দেহ-হীন এবে 

জিজ্ঞাসিল! রামচন্দ্র ;--"কি পাপে আইলা 
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কছ তা আমারে ?” 
“এ শান্তির হেতু, হায়, পৌলজ্ত্য ছুশ্খতি, 
রঘুরাজ !” উত্তরিলা শুন্ত-দেহ প্রাণী, 
“সাধিতে তাহার কার্ধ্য বঞ্চিগ্ধ তোমারে, 
তেই এ ছুর্গতি মম!” আইল দূষণ 
সহ খর, (খর যথা তীক্ষতর অসি 
সমরে, সজীব যবে, ) হেরি রঘুলাথে 
রোবে, অতিমানে দৌহে চলি গেলা দুরে, 
বিষ-দন্ত-হীন অহি হেরিলে নকুলে 
বিধাদে লুকায় খা! লহ্সা পৃরিল 
ভৈরব আরুবে বন, পলাইল রড়ে 
ভূত-কুল, শু পত্রে উড়ি যায় যথা 

৫ | রসনাজনিত ধবনি-_-রসনোচ্চারিত শক 
অর্থাৎ মানববাক্য। 

১২। ভেটিব--সাক্ষাৎ করিব । 
২০। পৌলম্ত্য-_পুলজ্যনন্দন রাবণ। 
২৪। খয়-খরনামক রাক্ষস। রঃ 
২৭। অহি--সর্প। নকুল--নেউল | থয- 

দূষণের বিষদন্তহীন সর্পের সহিত তুলনা দিবার 
ভাৎপর্ধ্য এই যে, যেমন সর্পের বিষর্গাত তাঙগিলে 
আর বল থাকে না, সেইরূপ খর-দূষণ রামের নিকট 
পরাজিত হওয়া অবধি পরাক্রমশৃন্ত হুইয়াছে। 

বিলে প্রবল ঝড় ! কছিলা শৃরেশে 
মায়া ; “এই প্রেত-কুল, শুন, রঘুমণি, 
নানা কুণ্ডে করে বাস; কতু কছু আসি 
ভ্রমে এ বিলাপ-বনে, বিলাপি নীরবে । 
ওই দেখ যমদূত খেপাইছে রোষে 
নিজ নিজ স্থানে সবে ।” দেখিলা বৈদেষ্ী- 
হৃদয়-কমল-রবি, ভূত পালে পালে, 
পশ্চাতে ভীষণ-যুন্তি যমদূত ; বেগে 
ধাইছে নিনাদি ভূত, মুগ-পাল যথা 
ধায বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের ভাড়নে 
উদ্ধস্বাস। মায়া সহ চলিলা বিষাদে 
দয়-সিদ্ধু রামচজ্র সজল-নয়নে। 

কত ক্ষণে আর্তব-নাদ গুনিলা শবরখী 
শিছরি ! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী, 
আতা-হীন, দিবা-ভাগে শশি-কলা যথা 
আকাশে! কেছ ব! ছি'ড়ি দীর্ঘ কেশাবলী, 
কছিছে ;--“চিকণি তোরে ৰাধিতাম সদ, 
বাধিতে কামীর মনঃ) ধর্ম্মকশ্্ ভুলি, 
উন্মদা! যৌবন-মদে 1” €কহ বিদরিছে 
নখে বক্ষ£, কহি “হায়, হীরা-মুক্তা-ফলে 
বিফলে কাটাঙ্থ দিন সাজাইয়া তোরে ; 
কি ফল ফলিল পরে 1” কোন নারী খেদে 
কুড়িছে নয়ন-য়, (নির্দয় শকুনি 
মৃতীব-আখি যথা ) কহিয়া, “অঞ্জনে 
রঞ্জি তোরে, পাপ চক্ষঃ, হানিতাম হাসি 
চৌদিকে কটাক্ষশর ) জুদর্পণে হেরি 
বিভা তোর, দ্বণিতাম কুরঙ্গ-নয়নে | 
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?” 

চলি গেলা বামাদল কাদিয়! কাদিয়]। 
পশ্চাতে রুতান্ত-দৃতী, কুস্তল-প্রদেশে 

২৩। কুড়িছে-_-উপড়াইতেছে অর্থাৎ তুলিয়া 
| 

২৪| অগ্রন-্কাজল। 
২৭। দ্বণিতাম--ত্বণা করিতাম । ৫ 
২৮ | গরিমার__গৌরবের | কেশাবলী প্রভৃতির 

চিকণ বন্ধনাদি ছারা কামিগণের মনোহরপাদি পূর্বক 
নানা হ্বখতভোগ বর্ণনান্তর "গরিমার পুরস্কার" ইত্যাদি 
বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি দ্বারা 
বগতুলা জুখতোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে স্খ- তোগ নর়কভোগরূপে পরিণত হইল? 



মেঘনাদবধ-কাব্য 

স্বনিছে তীষণ সর্প ; নখ অসি সম; 
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; ছুলিছে সঘনে 

কদাকার স্তন-যুগ ঝুলি নাভি-তলে ; 

নাসা-পণে অগ্নি-শিখ! জলি বাছিরিছে 
ধকধকি ; নয়নাগ্রি মিশিছে তা সহ। 
সম্ভামি রাঘবে মায়া কছিলা ;-_“এই যে 
নারী-কুল-রঘ্বমণি, দেখিছ সম্মথে। 

বেশ-তৃবাসক্তা' সবে ছিল মহী-তলে । 
সাজিত সতত তৃষ্টা, বসন্তে যেমতি 
বন-স্থলী, কামি-মন মক্কান্তে বিহ্রমে 
কাঁমাডরা । এবে কোপা সে জপ-মাঁধূরী, 

সে যৌবন-ধন ভায় 1” অননি বাজিল 
প্রতিধবনি,_-"এবে কোথা সে জপ-মাধুরী, 
সে মৌবন-ধন, হায় £” কান্দি ঘোর রোলে 
চলল গেলা বমাকুল যে ধার নরকে । 

আবার কন্চলা মায়া $__পুনং দেখ চেয়ে 
সম্াথে, হে রক্ষোরিপুত দেখিলা নমণি 

মার এক বামাদল সাম্মাহন ন্াপ! 

পরিমলময়ক্ুদল মণ্ডিত কবনী, 
কামাগ্রির তোজ্ারাশি কুরঙ্গনয়নে, 
মিষ্টতর স্ুধা-রস মধুর অধূবে ! 
দেবরাক্ঞ-কন্ু-সম ম্ডিত রাতনে 

গ্রীবা-দেশ । লক্ষ স্বণ-হতার কীচলি 
আচ্ছাদন ছ্রপুল ঢাকে কেনল দেখাত 
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষধা বাজয়ে হাদয়ে 

কামীর । স্ুক্ষীণ কটি, নীল প্রবাসে, 
(হুক অতি ) গুরু-উক্ যেন ত্বণা করি 
আবরণ, বস্তা-কান্তি দেখায় কৌতুকে, 
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথ! মানসের জ্ঞলে 
অপ্নরীর, জল-কেলি করে তারা যবে। 

২। রক্তাক্ত _রক্তমিশ্রিত। ২২। কর্ু_ 

শঙ্খ । কবিরা সচরাচর শঙ্ধের সহিত গ্রীবা অর্থাৎ 

ঘাড়ের তুলনা দিয়া থাকেন। ২৩২৫। সুল্স 
স্ব্ণ-হ্তার কাচলি--স্তনাবরণ, স্তনকে আচ্ছাদন না 
করিয়া বরং তাছার রুচি অর্থাৎ কান্তির বুদ্ধিকরত 
কামিগণের কামানল উদ্দীপ্ত করে। ২৫--২৯। 

এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত 
পাতলা যে, তন্্বারা উরূদেশের আবরণ দূরে থাকুক, 
বরং তন্মধ্য দিয়া আপন কান্তি সকল এমন প্রকাশ 
করিতেছে যে, যেমন বস্ত্রহীন৷ অপ্রীদের কান্তি 
তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায়। 

৯১৯ 

৮১ 

বাজিছে নৃপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ) 
মূদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা, 
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে। 
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গন! | 

রূপস-পুরুষ-দল আর এক পাশে 
বাহিরিল মৃছ হাসি; সুন্দর যেনতি 
কুত্তিকা-বল্পভ দেব কান্তিকেয় বলী, 
কিংব!, রতি, মনমথ মনোরথ তব! 

হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি 
কপটে কটাক্ষশর হানিল! রমণী,__ 
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জনীর বোলে । 
তপ্ত শ্বাসে উডি বজঃ কুম্থমের দামে 

ধূলারূপে ভ্ঞান-ববি আশু আবরিল। 
হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা 

জিনিতে পুকষদলে আছে হে শকতি ? 
বিহঙ্গ-বিহুঙ্গী যথা প্রেম-রঙ্গে যজি 
করে কেলি যথা তথা--রসিক নাগরে, 

ধরি পশে নন-মাঝে রসিকা নাগরী- 
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে! 

সহস] পুরিল বন হাহাকার রবে ! 

বিশ্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি 
গডাইছে ভূমিতলে নাগর-নাগরী 
কামড়ি আচড়ি, মারি, হস্ত-পদাঘাতে | 
ছি'ড়ি চুল, কুড়ি আখি, নাক-যুখ চিরি 
বক্জর-নথে। রক্ত-শোতে তিতিলা ধরণী। 
যুঝিল উতয়ে ঘোরে, বুঝিল যেমতি 

কীচকের সহ তীম নারী-বেশ ধরি 

৮| কিংবা হে রতিদেবি, এ সকল পুরুষ 

তোমার মনোরথ মন্মথের চেয়ে সুন্দর | 
৯__১২। পুরুষকুলদর্শনে এই সকল ছুর্বৃতা 

নারীগণের কামবিপু প্রবল হওয়াতে তাহাদের 

 স্বাসবাস়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের কণ্টস্থিত 

কুন্থমমালার রজঃ অর্থাৎ কুম্থমধূলি উড়াইয়া 
ইত্যাদি__ইহার তাৎপর্য এই যে, এই স্ত্রীলোকেরা 

কামে বিবশা হইল । পুক্রদলও তাহাদের হাবভাৰ- 

লাবণ্দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল। 
১৬_১৯ | বিহঙ্গ-বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী 

ও পুরুষদলের বিহঙ্গ-বিহঙ্গীর সহিত তুলনা! দিবার 

তাৎপধ্য এই যে, রতিকালে তাহাদের যেমন 
স্বানাস্থান ও সময়াসময়ের বিবেচনা থাকে না, নারী 

ও পুক্ুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়৷ উঠিল। 



৮২ 
বিরাটে। উতরি তথা বম-দূত যত 
লৌহের মুদ্গর মারি আপু তাড়াইলা 
ছুই দলে। মুদ্থ-ভাবে কহিল হ্ুন্দরী 
মায়া রঘু-কুলানন্ রাঘব-নন্দনে ১ 

“জীবনে কামের দাস, শুন বাছা, ছিল 
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মওলী । 
কাম-ক্কুধা পূরাইল ঠোহে অবিরামে 
বিসজ্জি ধর্ের়ে, হায়, অধর্ম্ের লে, 
বছ্ছি লজ্জা ৮ দণ্ড এবে এই যম-পুরে। 

ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে, 
মরু-তৃমে ; স্বর্ণ-কান্তি মাকাল যেমতি 
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে 
এ সঙ্গমে ) মনোরথ বৃথা ছুই দলে। 
আর কি কহিব, বাছা, বুঝে দেখ তুমি । 
এ ছুর্ভোগ, হে স্থতগ, তোগে বহু পাপী 
ব্ক-ভূমে নরকাগ্রে, বিধির এ বিধি__ 
যৌবনে অন্তায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী। 
অনির্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ; 
অনির্ধেয় বিধি-রোষ কামানলরূপে 
দছে দেহ, মহাবাহু, কহিস্থ তোমারে-_ 
এ পাপি-দলের এই পুরস্কার শেষে ।” 

মায়ার চরণে নমি কছিলা হৃমণি ;-- 
“কত যে অদ্ভুত কাও দেখিম্থ এ পুরে, 
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বণিতে ! 
কিন্ত কোথা রাজ-খধষি 1? লইব মাগিয়! 
কিশোর লক্ষণে তিক্ষা তাহার চরণে 
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি |” 

পাল এপ পাশপাশি পিপল ৭ পা ািপিস্প 

১০--১৪ | মরুতুমে মরীচিকা কেবল তৃষার 
উৎপাদক মাক্র, কিন্তু তৃষার নিবারণে সে শক্তিহীন1। 
মাকাল ফলেরও অবিকল সেই ধর্ম। এ স্ুনূপ। 
সত্রীদল ও নুৃষ্ঠ পুরুষদল বিধাতার দগুবিধানাম্থসারে 
উভয়ে উভয়ের মনোরথ সফল করিতে অক্ষম; 
তন্লিমিত্তই উপরি-উক্ত বিবাদ। প্রথম দর্শনে 
উভয্ষের মনে যে অঙ্করাগ জন্মে, সে অন্থরাগ বৃথা 

 হুইয়। মহাক্রোধরূপ ধারণ করে। 
১৫__২১। এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশুন্ত 

নছে; প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইহা অঙ্গীল 

বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা! নহে । কবি এ 
কুপাপের যে দণ্ড এ স্থলে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা 

এতদপেক্ষা প্রকাশ করা যায় 

না, এই নীতিগর্ভ উপদেশবাক্য বোধ হয় সকলেরই 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

হাসিয়া কহিল মায়। )-”অসীম এ পুরী, 
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখান্থ তোমারে। 
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরম্তর ভ্রমি 
ককতান্তণগরে, শুর, আমা দৌছে, তবু 
না হেরিব সর্বতাগ ! পূর্ব-স্থারে হথে 
পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা 
সাধবীকুল, স্বর্গে, মর্ত্যে, অতুল এ পুরী 
সে ভাগে; হ্থরমা হয মবুকাননল-মাঝে, 

নুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা, 
বাসস্ত সমীর চির বহিছে ছ্ত্বনে, 
গাইছে ছ্-পিকপুঞ্জ সদা পঞ্চন্বরে । 
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে 
মুরজ, মন্দির, বাশী, মধু সপ্ত্বরা ! 
দি, দুগ্ধ, স্বত, উৎসে উলিছে সদা 

, অমৃতফল ফলিছে কাননে 3 
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা । 
চর্ব্য চোষ্য, লেহা, পেয় যা কিছু যে চাছে, 
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা 
কামলতা ) মহেত্াস, সচ্যঃ ফলবতী। 
নাহি কাজ যাই তথা ? উত্তর-ছুয়ারে 
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে ছুদেশে | 
অবিলম্বে পিভৃপদ ছেরিবে, নৃমণি !” 

উত্তরাতিমুখে দৌহে চলিলা সত্বরে। 
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত 
বন্ধ, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোধানলে 
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি 
তুষার ; কেছ বা! গঞ্জি উগরিছে মুুঃ 
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিনয় স্রোতে, 
আবরি গগন তদ্মে, পৃরি কোলাহুলে 
চৌদিক ! দেখিল৷ প্রভূ মরুক্ষেত্র শত 
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বছি নিরবধি 
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উদ্মিদলে যেন ! 
দেখিলা তড়াগ বলী সাগর-সদৃশ 
আকুল; কোথায় ঝড়ে হস্কারি উথলে 

অনায়াসে হদয়ঙ্গম হইবে । যৌবনে অন্তায় ব্যয়ে 
বয়সে কাঙ্গালী”-_-এই বর্ণনাটি নূতন সন্কলিত। 

৯ | স্বসরসী-_্ুসরোবর | ১৮ | কামধুক-- 

্বর্গ। কাম-_ইচ্ছা, অভিলাব। ধুক্-দোহনকর্তা 
অর্থাৎ যিনি মনোরথ পুর্ণ করেন। ২৫। বন্ধ্য--ফল- 

শৃনত। বাজা। ২৮। দ্রবি-দ্রব করিয়া অর্থাৎ 

গলাইয়া। ৩২। উদ্মিদলে__তরঙ্গসমূছে। 



মেঘনাদবধ-কাব্য ৮৩. 

তরঙ্গ পর্বতারুতি ; কোথায় পচিছে 

গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে 
তীষণমূরতি ভেক, চীৎকারি গন্ভীবে ! 

ভাসে মছোরগবৃদ্দ, অশেষশরীরী 

সাগরমন্থনকালে সাগরে যেমতি । 

এ সকল দেশে পাপী ন্রমে, হাহারবে 

বিলাপি। দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে, 
তীবণদশন কীট! আগুন ভূতলে, 

শন্টদেশে ঘোর শীত ! হায় রে, কে কবে 
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর-দ্বারে ! 

জ্রুতগতি মায়া সহ চলিল! নুরী । 

নিকটয়ে তট যনে যতনে কাণ্ডারী 
দিয়া পাড়ী অলারণ্যে, আস্ত ভেটে তারে 
কুন্থমবনজনি'ত পিরমল-সখা 

সমীর; জ্ুডায় কান স্তনি বহুদিনে 

পিককুল-কলরব, জনরব সহ - 

ভাসে সে কাগ্ডারী এবে আনন্-সলিলে | 

সেইরূপে রঘুবর স্টুনিল! অদূরে 

বাচ্ধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা স্মৃতি 
সবিস্বয়ে স্বণসৌধ, স্থকাননরাজী 

কনক-প্রস্থন-পূর্ণ ; সুদীর্ঘ সরসী, 
নবকুবলয়ধাম ! কহিলা৷ স্থস্বরে 
মায়া এই দ্বারে, বীর, সম্বখ-সংগ্রামে 

পড়ি, চিরন্খ তৃর্পে মহারণী যত। 
অশেষ, ছে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে 
হুখের ! কানন-পথে চল, ভীমবাহু, 

দেখিবে যশম্থিজনে, সঞ্জীবনী পুরী 

যা] সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি 
লৌরতে। এ পুণ্যতূমে বিধাতার হালি 
চঙ্-ুধ্য-তারা-রূপে দীপে, অহরহঃ 
উজ্ছবলে ।” কৌতুকে রী চলিলা সন্বরে, 
অগ্ররে শুলহত্তে মায় | কতক্ষণে বলী 

দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র__রঙ্ভূমিরূপে । 
কোন স্থলে শুলকুল শালবন যথা! 

৪| মছোরগবৃদ্দ_মহাসর্পসমূহ । অশেষশরীরী 
| ৃ 

৫। শেষ-_শেষনামক সর্প, অনন্তনাগ। 
২২। কনক-প্রস্থন-পূর্ণ_ন্বর্ণ-কুস্থম-পরিপূর্ণ। 

২৩৪ । রঙ্গতৃমি--ুদ্ধক্ষেঅ। 

বিশাল ; কোথায় হেবে তুরঙ্গময়াজী 
মণ্ডিত রণভৃষণে ; / কোথায় গরজে 
গজেজ। খেলিছে চ্্ী অসি ধরি, 

কোথায় যুঝিছে মল্প ক্ষিতি টলমলি 7 ৯: 

উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন। সন 
কুদ্ম-আসনে বসি স্বর্ণ-বীণ! করে, 

কোথায় গাহিছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে, 

বীরকূল-সংকীর্তনে ! মাতি সে সঙ্গীতে, 

হস্কারিছে বীরদল ; বধিছে চৌদিকে, 
না জানি কে, পারিজাতফুল রাশি রাশি, 
সুসৌরতে পূরি দেশ । নাচিছে অপ্মরা ; 

গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি। 

কহিলা রাঘবে মায়া )-“সত্যযুগ-রণে 
সম্মুখসমরে হাত রথীশ্বর যত, 

দেখ এই ক্ষেত্রে আজি ক্ষত্র-ুড়ামণি ! 
কাঞ্চন-শরীর যথা হেমকুট, দেখ 

নিশ্তুম্তে ; কিরীট-আভা। উঠিছে গগনে-_ 

মহাবীর্ধযবান্ রী । দেবতেজোস্তবা 
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শৃরেশে। 

দেখ শুদ্তে, শূলিশস্ভুনিত পরাক্রমে ; 
ভীষণ মহিযার্সুরে, তুরঙ্গম-দমী 
ত্রিপুরারি-অরি শূর স্থরথী ত্রিপুরে 

বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে। 

মন্দ উপচ্ুন্দ দেখ আনন্দে তাসিছে 
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ 1” হ্ুধিলা স্থমতি 

রাঘব ;--“কেন না হেরি কহ দয়াময়ি, 

কুম্তকর্ণ, অতিকায় নরাস্তক ( রণে 

নরাস্তক, ) ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শুরে 1” 

উত্তরিলা কুহকিনী ; “অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, 

নাহি গতি এ নগরে, ছে বৈদেহীপতি ! 

নগরবাহিবে দেশ, ত্রমে তথ৷ প্রাণী, 

যত দিন প্রেতক্রিয়! ন! সাধে বান্ধবে 

যতনে )--বিধির বিধি কহিম্থ তোমারে । 

চেয়ে দেখ, বীরবর আসিছে এ দিকে 

হুবীর ; অনৃস্িতাবে থাকিব, নৃমণি, 
তব সঙ্গে মিষ্টালাপ কর রঙ্গে তুমি ।” 

এতেক কহিয়। মাতা অনৃশ্ হইলা। 
সবিশ্ময়ে রঘুবর দেখিল! বীরেশে 

২৭__২৮। প্রথম নরাস্তক এক জন রাক্ষসের নাম। 
দ্বিতীয় নরাস্তক--নরকুলের অন্তকারী অর্থাৎ ষম। 



৮৪ 

তেনসস্বী; কিরীটচুড়ে খেলে সৌদামিনী, 
ঝল-ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি, 
আতরণ ? করে শৃল, গজপতিগতি । 

অগ্রসরি শৃরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে, 
হুধিলা ;--“কি হেতু হেথা সশরীরে আজি, 
রদু-কুল-চুড়ামণি ! অন্ঠায় সমরে 
সংহারিলে মোরে তুমি তুধিতে হুগ্রীবে ; 
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতাস্তপুরে 
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেক্দ্িয় সবে । 
মানবজীবনল্রোতঃ পৃথিবী-মগুলে, 
পঙ্টিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে । 
আমি বালী |” সলজ্জায় চিনিল! নৃমণি 
রথীজ্ কিক্বিন্ধ্যানীথে । কলা হাসিয়া 
বালী ;--০্চল মোর সাথে, দাশরথি রথি ! 
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূনে 
তুবর্ণকুদ্মমময়, বিহারেন সা 
ও বনে জ্টায়ু রধ্ধী, পিতৃসখা তব! 
পরম পীরিতি রী পাইবেন হেরি 
তোমায় ! জীবন দান দিলা মহামতি 
র্বকর্পে সতী নারী রাখিতে বিপদে ঃ 
অসীম গৌরব. তেই ! চল ত্বরা করি!" 

জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু )১কিহ কপা করি, 
হে স্থুরথি, সমস্ুদ্ী এ দেশে কি তোমা 
সকলে 1” “খনির গর্ভে” উত্তবিল! বালী, 
“জনমে সহম্র মণি) রাঘব ; কিরণে 

ছে সমতৃল সবে, কহিচ্ছ তোমারে ) 

তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘূমণি ?” 
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা! ছুজনে | 

রম্য বনে, বহে যথা পীযৃষসলিলা 
নদী সদা কলকলে, দেখিলা! নৃমণি, 
জটায়ু গরুড-পুত্রে, দেবাকৃতি রী). 
দ্বিরদ-রদ-নির্্িত, বিবিধ রতনে 
খচিত আসনাসীন ! উলে চৌদিকে 
বীণাধ্বনি ! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি 
উজ্জ্বলে সে বনরাজি, চন্ত্রাতপে ভেদি 
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আললয়ে ! 
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে 
বাসস্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে -- 
“ঘুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি 

১১। বিমল রয়ে_ _নির্দল বেগে। 

মাইকেল-গ্রস্থীবলী 

মির পুর! ধন্ঠ তুমি! ধরিলা তোমারে 
শুতক্ষণে গর্ভে, শুত, তোমার জননী! 
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব! 
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেই সে আইলে 
সশরীরে এ নগরে । কহ, বৎস, শুনি 
রণ-বার্ভী ! পড়েছে কি সমরে ছুর্শতি 

রাবণ ?” প্রণমি প্রভু কছিলা হ্থম্বরে )- 
“ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে, 
বিনাশিষ্ত বহু রক্ষে; রক্ষঃ-কুলপতি 
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃ-পুরে। 
তার শরে হত-জীব লক্ষ্মণ জুমৃতি 

. অনুজ; আইলখ দাস এ ছুর্ণম দেশে, 
শিবের আদেশে আজি । কহ, রূপা করি, 
কহ দাসে, কোথা পিতা, সথা তব, রথি ?” 

কহিলা জাম বলী ;_-"পশ্চিম-ছুয়ারে 
বিরাজেন রাজ-খধি রাজ্-খধষিদলে । 
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সেদেশে; 

যাইব তোমার সঙ্গে, চল. বিপুলমি 1. 

বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা ছুমতি, 
বছ হ্বর্ণ-অট্রালিকা ; দেবারুতি বত 

র্ঘী; সরোবরকুলে, কুঙ্ছমকাননে, 

কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথ' 
গুঞরে ভরমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ) 
কিংবা নিশাভাগে যথা খগ্যোত, উজলি 
দশদিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে | 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণা বেড়িল রাঘবে। 

কহিলা জটায়ু বলী ;_ প্রখৃকুলোস্তুব 
এসুরথী। সশরীরে শিবের আদেশে 
'াইলা এ প্রেত-পুরে, দরশন-হেতু 
পিহপদ ; আশীর্বাদি যাহ সবে চলি 
নিজস্থানে, প্রাণিদল !” গেলা চলি সবে 
আশীর্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে । 

কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে 
বক্ষচূড়, জটাচুড় যথা জটাধারী 
কপর্দী! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি ! 
হীরা, মণি, মুক্তীফল ফলে শ্বচ্ছজলে। 
কোথায় বা নীচদেশে শোতিছে কুম্থমে 

| তি সপ সরা 

১৮। রিপুদমি-_হে শত্রদমনকারি। 
৩৫ কপর্দী--শিব কল-_মাধুস্কুরট শবা | 
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মেঘনাদবধ-কাব্য 

হ্টামভূমি ; তাহে সরঃ ; খচিত কমলে ! 
নিরস্তর পিকবর কুহরিছে বনে। 
বিনতানন্দনাত্মজ কহিল সম্ভাষি 
রাঘবে ;-৭পশ্চিন-ন্বারে দেখ, রঘুমণি ! 
হিরম্ময় ) এ প্থদেশে হীরক-নির্িত 
গৃহাবলী | দেখ চেয়ে, স্বর্ণবুক্ষমূলে, 
মরকতপত্রছক্র দীর্ঘ শিরোপরি, 
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি, 
সঙ্গে ল্ুদক্ষিণা সাধবী ! পুর ভক্তিভাবে 
বংশের নিদান তব | বসেন এ দেশে 
অগণ্য রাজধিগণ ;-_ইঞ্চাকু, মান্ধাতা, 
নভ্ষ প্রভৃতি সবে বিখাত জগতে | 
অগ্রসরি পিতামহে পুর, মহাবাহু !”" 

অগ্রাসরি রপীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা 
দম্পত্তির পদতলে ; স্ধিলা আশীষি 

দিলীপ )-_“কে তৃমি? কহ, কেমনে আইলা 
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকুতি রি ? 
তব চত্দ্রীনন হেরি আনন্দসলিলে 

তাসিল হৃদয় মম ।” কহিল আুশ্বরে 

লদক্ষিণা :_“হে স্ৃতগ, কহ ত্বরা করি, 
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে 

ছেরিলে জুড়ায় জীখি, তেমনি জুড়াল 
জীখি মম, ছেরি তোমা! কোন্ সাধবী নারী 
স্তভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, শ্ুমতি ? 
দেবকুলোদ্ুব যদি, দেবারৃতি, তুমি, 
কেন বন্দ আমা দৌহে ? দেব যদি লহ, 
কোন্ কুল উজ্ছজলিলা নরদেবরূপে ?” 

উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলি-পুট 3 
“ভূবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, 
রাজষি, ভবন যিনি জিনিল! শ্ববলে 
দিপ্রিজয়ী, অজ নামে তার জনমিল! 
তনয়-__বস্থধাপাল ; ববিলা অজেরে 

ইন্ুমতী ং তার গর্ভে জনম লভিলা 

দশরথ মহামতি ; তার পাটেম্বরী 
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাহার উদরে। 
আমিত্রা-জননীপুত্র লক্ষণ কেশরী, 

28. আস পা 

১। সর£-_-লরোবর। 
৩। বিনতানন্দনাত্মজ-_গকুড়পুজ্র অর্থাৎ জটায়ু। 
৯। জ্ুদক্ষিণা--দিলীপের স্ত্রী। 
* | নিদান--আদিকারণ, মূল। 

৮৫. 

শত্রদ্_শক্রন্স রণে! কৈকেয়ী জননী 
তরত ত্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !” 

উত্তরিল| রাঁজ-ধবি )- “রামচন্ত্র তুমি, 
ইক্ষণকুকুলশেখর, আমীবি তোমারে ! 
নিত্য নিত্য কীন্তি তব ঘোষিবে জগতে, 
যত দিন চন্দ্র-ূর্য্য উদয়ে আকাশে, 
কীন্ডিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে 
তৰ গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ 
স্বর্-গিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে, 
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণী-তটে। 
বৃক্ষমূলে পিতা তব পৃজেন সতত 
ধর্রাজে তব হেতু ; যাঁও, মহাবাহু, 

রঘুকুল-অলঙ্কার, হার সমীপে । 
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রর্ী |” 

বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নমণি, 
বিদায়ি জটাঘ়ু শূুরে, চলিল' একাকী 
( অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া ) স্বর্ণগিরি-দেশে 
স্ুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা স্ুরধী. 

বৈতরণী-নদীতীরে, পীযুষসলিলা 
এ ভূমে ; সুবর্ণ শাখা, মরক ত-পাতা, 

ফল, হায়, ফলছট1 কে পারে বণিতে ? 
দেবারাধা তরুরাজ, মুকতি-প্রদায়ী । 

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজষি, প্রসরি 
বাহুঘুগ ( বক্ষঃন্থল আর্ট অশ্রজলে ) 
কহিলা ;--“আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে 
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে, 
জুড়াতে এ চক ? পাইন্থ কি আজি 
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে 
সহিচ্গ বিহনে তোর, কহিব কেমনে, 
রামতদ্র ? লৌহ যথা! গলে অগ্রিতেজে, 
তোর শোকে দেহত্যাগ করিম অকালে । 
মুদি নয়ন, হায়, হৃদয়-জলনে। 
নিদারুণ বিধি, বস, মম কম্ম্র্দোষে 
লিখিল। আয়াস, মরি, তোর ও কপালে, 
ধর্্পপথগামী তুই ! তেই সে ঘটিল 
এ ঘটন। ) তেই, হায়, দলিল কৈকেয়ী 
জীবনকানন-শৌভা আশালতা মম 

পপ ৮ পাপা স্পা পাপ পা পা ১. তা 

১] শত্রত্ব--শক্রনাশক । 

২৩ । প্রসরি-__বিস্তার করিয়! অর্থাৎ বাড়াইয়]। 
৩৪ | আয়াস-_ক্রেশ, দুঃখ । 



চট 

মত্তমাতঙ্জিনী-রূপে ।” বিলাপিল! বলী 
দ্শরখ ; দাশরথি কীদিলা নীরবে । 

কহিলা রাঘবস্রেষ্ঠ ;_"্অকুল সাগরে 
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে 
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যগ্যপি 
ঘটে যা ভবমগ্ডলে, জব ও চরণে 
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে 
কিন্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে, 
হুত প্রিয়াছজ আজি ! না পাইলে তারে, 
আর না ফিরিব যথা শোতে দিনমণি, 
চক্র, তারা! আজ্ঞা দেহ এখনি মরিব, 
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে 
তাহার বিরহে প্রাণ 1 কাদিলা নৃষণি 
পিতৃপদে ) পুক্রন্ঃখে কাতর, কহিলা 
দশরথ ;--“জানি আমি কি কারণে তুমি 

এ পুরে, পুত্র! সদা আমি পুঁজি 
ধর্শরাজে, জলাঞ্জলি দিয়! হবখতোগে, 
তোমার মঙ্গলহেতু । পাইবে লক্ষণে, 
স্থুলক্ষণ ! প্রাণ তার এখনও দেহে 
বন্ধ, তগ্নকারাগারে বন্ধ বন্দী যথা | 
স্বথগন্ধমাদন গিরি, তার শুঙ্গদেশে 
ফলে মহৌবধ, বৎস, বিশল্যকরণী, 
ছেমলতা ) আনি তাহা বাচাও অন্থজে | 
আপনি প্রসন্নতাবে যমরাজ আজি 
দিলা এ উপায় কহি। অন্থচর তব 
আশ্ডগতিপুক্র হনূ, আশ্তগতিগতি ; 
প্রের তারে 3 মুহূর্েকে আনিবে ওধধে, 
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ভীমপরাক্রম বলী প্রতঞ্জনসম | 
নাশিবে সমরে তুমি বিষম সংগ্রামে 
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে ছষ্টমতি 
তব শরে) রঘুকুললক্ষমী পুত্রবধূ 
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্ছ্বলিবে :__ 

কিন্ত স্ুখভোগ ভাগো নাহি বৎস, তব! 
পুড়ি ধৃষ্ানে, হায় গন্ধরস যথা 
হুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুর্েশ পছি, 
পৃরিবে ভারত-ভূমি, যশন্থি, স্যশে ! 
মম পাপ হেতু বিধি দ্ডিলা তোমারে 7 
স্বপাপে মরিস আমি তোমার বিচ্ছেদে । 

“অর্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমগুলে। 
দেববলে বলী তুমি; যাও শীগ্র ফিরি 
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে 3 
আনি মহৌষধ, বস, বাচাও অন্থজে, 
রজ্ঞনী থাকিতে যেন আনে সে উষধে 1” 

আশীবিলা দশরথ দাশরথি শৃরে। 
পিড়-পদধূলি পুত্র লইবার আশে, 
অপিল! চরণপন্মে করপন্ন বৃথা ! 
নারিলা স্পশিতে পদ! কহিলা স্ৃম্বরে 
রঘুজ-অজ-অঙজ দশরথাঙ্গজে ;-_ 
"নহে ভূত-পূর্বব দেহ এবে যা দেখিছ, 
প্রাণাধিক ! ছায়ামাত্র ! কেমনে ছু'ইবে 
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি 
প্রতিবিশ্ব, কিংবা জলে, এ শরীর মম। 
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কা-ধামে ।” 

প্রণমি বিল্ময়ে পদে চলিলা স্থমতি 
সঙ্গে যায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী, 

২৬। আস্তগতিপুত্র--পবনপুত্র। আগ্তগতি- যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষণ হুরথী ; 
গতি--পবনগতি অর্থাৎ পবনের স্তায় দ্রুতগামী । চারি দিকে বীর-বুন্দ নিদ্রা-হীন শোকে । 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টম: সর্গ;ঃ। 



লন হল 

প্রতাতিল বিভাবরী ; জয়রাম নাদে 

নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে। 

কনক-আমন তাজি, বিষাদে ভূতলে 
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি 
রাবণ; ভীষণ স্বন শ্বনিল সে স্থলে 
সাগর-কল্লোল-সম ! বিন্ময়ে সুর্থী 
ন্ৃধিলা সারণে লক্ষ্যি)--“কহু ত্বরা করি, 
ছে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে 
বৈরি-বুন্দ, নিশা-তাগে নিরানন্দ শোকে? 
কহুশীঘ্র। প্রাণদান পাইল কি পুনঃ 
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে-_ 
অন্নকূল দেবকুল তাই বা করিল! 
অবিরাম-গতি স্রোতে বীধিল কৌশলে 
যে রাম; তাসিল শিলা যাঁর মায়া-তেজে 

জল-মুখে ; বাচিল যে ছুইবার মরি 
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে? 
কহ, শুনি, মন্্রিবর। কি ঘটিল এবে ?” 

করপুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে )_ 
“কে বুঝে দেবের মায়া, এ মায়া-সংসারে, 
রাজেন্্র? গন্ধমাদন, শৈল-কুল-পতি, 
দেবাজ্মা, আপনি আমি গত নিশা-কালে, 
মহৌধধ-দানে, প্রত, বাচাইলা পুনঃ 
লক্ষণে) ঠেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে । 
হিমান্তে দ্বিগুণ-তেজঃ ভূজঙ্গ যেমতি, 
গরজে সৌমিত্র শূর--মত্ত বীরমদে ; 
গরজে ম্ুগ্রীৰ সহ দাক্ষিণাত্য যত, 
যথা করি-যুখ, নাথ শুনি যৃখ-নাথে 1 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কছিলা সুরখী 

১। প্রভাতিল--প্রভাত হছইল। বিভাবরী-- 
রাত্রি। 

৭। লক্ষি লক্ষ্য করিয়া। 
১৮। করপুটি-করযোড় করিয়া । 
২৪। হিমান্তেশতাবসানে অর্থাৎ গ্রীষ্মে । 

লঙ্কেশ “বিধির বিধি কে পারে খগ্ডাতে ! 
বিযুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে 
বধিম্থ যে রিপু আমি, বাচিল সে পুনঃ 
দৈব-বলে? হে সারণ, মম তাগ্যদোষে, 
ভুলিলা ম্ব-ধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি ! 
গ্রা্িলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু 
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এবৃখা বিলাপে? 
বুঝি নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে 
কর্কার-গৌরব-রবি | মরিল সংগ্রামে 

শ্তুলম ভাই কুল্তকর্ণ মম, 
কুমার বাসব-জয়ী, দ্বিতীয় জগতে 
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ মাধে? 
আরকি এৌোহে ফিরি পাঁৰ তব-তলে? 
যাও তুমি, হে সারণ, বায় স্থরধী 
রাঘব )--কছিও শূরে, রক্ষঃকুল-নিধি 
রাবণ, ছে মহাবাহু, এই ভিক্ষা! মাগে 
তব কাছে,_তিষ্ঠ তুমি মসৈস্তে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাৰ পরিহরি, রথি! 
পুত্রের 'িতক্রিয়া রাজ! ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি। বীরধর্ব পাল, রঘুপতি ! 
বিপক্ষ স্ুবীরে বীর সম্মানে সতত 
তৰ বাহু-বলে, বলি, বীর-শন্ত এবে 
বীর-যোনি স্ব্ণ-লঙ্কা ! ধন্ত বীরকুলে 
তুমি! শুতক্ষণে ধনু; ধবিলা, নৃমণি ! 
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১। মর-যাহাদিগের মৃত্যু আছে অর্থাৎ 
ম্ুষ্যাদি |. , 

১০। শুলিশভুসম-_শুলধারী মহাদেবসদূশ। 
১১। কুমার-_পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ । বাসবজয়ী 

_ইন্ত্রজয়ী | 
১৮। পরিহরি--অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া। 

১৯। সতক্রিয়া--সৎকার অর্থাৎ দাহাদি। 
২১। বিপক্ষ ইত্যাদি--বীরপুরুষেরা বীর 

বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়া থাকেন। 
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অনুকূল তব প্রতি শুভদাত। বিধি ) 
দৈববশে রক্ষঃ-পতি পতিত বিপদে ; 

পর-মনোরথ আজি পূরাও, সরি !' 
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে ।” 

বন্দি রক্ষঃ-কুল-ইন্দ্রে, সঙ্গি-দল-স্হ, 
চলিল সচিব-শ্রেষ্ঠ । অমনি থুলিল 
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত। 
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে 
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে। 

শিবিরে বসেন প্রতু রঘুকুলমণি, 
আনন্দ-সীগরে মগ্ন) সম্মুখে সৌমিত্র 
বথীশ্বর, যথা তরু হিমানী-বিহনে 
নব-রস ; পূর্ণ শশী সুহাস আকাশে 
পৃণিমায়; কিংবা পন্ম, নিশী-অবসানে, 
প্রফুল্ল 1 দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ বলী 
মিত্র, আর নেতৃ যত- দুর্ধর্ষ সংগ্রামে 
দেবেন্দ্রে বেডিয়া যেন দেব-কুল রী ! 

কহিল সংক্ষেপে বার্তা বাত্বীবহ ত্বরা ;-- 
দরক্ষংকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, 
সারণ, শিবির-ত্বারে সঙ্গিদল স্হ 3 
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি !” 

আদেশিল| রঘুবর ;-_“আন ত্বরা করি, 
বার্কাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে । 
কে না জানে দূতকুল অবধ্য সমরে ?” 

প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিল ;- 
( বন্দি রাজ-পদ-ধুগ ) “রক্ষঃ-কুল-নিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তৰ কাছে,_“তিষ্ তুমি সসৈন্তে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিছরি, রথি ! 
পুল্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি | বীরধম্ম পাল, রঘূপতি ! 
বিপক্ষ ন্ুবীরে বীর সম্মানে মতত। 
তবৰ বাহুবলে, বলি, বীর-শৃন্ত এবে 
বীর-যোনি স্বর্ণ-লঙ্কা ! ধন্ঠ বীর-কুলে 
তুমি! শুতক্ষণে ধন্ুঃ ধরিলা, নৃমণি ; 
অনুকূল তব প্রতি শুতদাত] বিধি ; 
দৈববশে বক্ষঃ£-পতি পতিত বিপদে, 
পর-মনোরথ আলি পৃরাও, স্থরথি' !” 

উত্তরিল। রঘুনাথ ;_-“পরমারি মম, 

৯৮। বার্ভাবহ--যে সংবাদ বহন করে। 

হে সারণ, প্রভূ তব; তবু তার ছুঃথে 
পরম ছুঃখিত আমি, কহিচ্থ তোমারে! 
রাহু-গ্রাসে হেরি হুর্য্যে কার না বিদরে 
হদয়? যে তরুরাজ জলে তার তেজে 
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও হে সে কালে । 
বিপদে অপর পর সম মম কাছে, 
মন্ত্রির ! যাও ফিরি ম্বর্-লঙ্কাধামে 
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি 
সসৈন্তে | কহছিও, বুধ, রক্ষঃ-কুল-নাথে, * 
ধর্ম-কর্ম্দে রত জনে কভু না প্রহ্থারে 

ধার্মিক 1” এতেক কহি নীরবিলা বলী। 

নত-তাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিল! উত্তরি ;-- 
“নর-কুলোত্তম তুমি, রঘু-কুল-মণি ; 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !-_ 
উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি ! 

অনুচিত কর্ম কভু করে কিস্বুজনে? 
যা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ; 
নর-দল-পতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে-_ 
ক্ষম এ আক্ষেপ, রি, মিনতি ও পদে! 

কুক্ষণে ভেটিলে লোহা দৌহে রিপু-ভাবে ! 
বিধির নির্বন্ধ কিস্থ কে পারে খণ্ডাতে? 
যে বিধি, হে মহাবাহু, স্যজ্রিলা পবনে 
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্ছে গজ-ইন্দ্র-রিপু) 
খগেক্জস নাগেক্্র-বৈরী ; তীর মায়া-ছলে 
রাঘব রাবণ-অরি-দোষিব কাহারে &” 

প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে 
যথায় রাক্ষস-নাথ বসেন নীরবে, 
তিতিয়া বলন, মরি, নয়ন-আসারে, 
শোকার্ত! হেথায় আজ্ঞা দিল! নরপতি 
নেতৃ-বৃন্দে ; রণসঙ্জা! তাজি কু্ুছলে, 
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে । 

যথায় অশৌকবনে বসেন বৈদেহী,_- 
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি 
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা-- 
রক্ষঃ-কুল-রাজ-লঙ্গগী রক্ষোবধূ-বেশে। 
বন্দি চরণারবিন্দ বসিল! ললনা 
পদ-তলে। মধু-ন্বরে স্ুধিলা মৈথিলী ১. 
“কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে 

২৮। আসারে-_বারিধারায়। 
৩৮ | হছাহাকারে-ছাহাকার করে। 
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এ ছুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে 
রণ-নাদ সার! দিন কালি রণতৃমে ; 
ফাপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন, 
দুর বীর-পদ-তরে ) দেখিস আকাশে 
অগ্নি-শিখা-সম শর; দিবা-অবসানে, 
জয়নাদে রক্ষঃসৈম্ত পশিল নগরে, 
বাজিল রাক্ষস-বাগ্য গম্ভীর নিক্ধণে ! 
কেজিনিল? কেহাবিল? কহত্বরা করি, 
সরমে ! আকুল মন$, হায় লো, না মানে 

প্রবোধ ! না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ? 
না পাই উত্তর যদি স্বধি চেড়ীদলে ; 
বিকটা ভ্রিজটা, সখি, লোহিত-লোচনা, 
করে খরশাণ অসি, চামুণগ্ডা-রূপিণী, 
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে, 
ক্রোধে অন্ধ! আর চেড়ী রোধিল তাহারে ; 
বাচিল এ পোড়া প্রাণ সই, স্থুকেশিনি ! 
এখনও কাপে হিয়া স্মরিলে ছুষ্টারে !” 

কছিলা সরমা সতী ম্থমধুর ভাষে 7; 
“তব ভাগো ভাগ্যবতি, হতজীব রণে 
ইজ্জিৎ ! তেই লঙ্কা বিলাপে এরূপে 
দিবানিশি । এত দিনে গতবল, দেবি, 
কর্বুর-ঈশ্বর বলী। কাদে মন্দোদরী। 
রক্ষঃ-কুল-নারী-কুল আকুল বিষাদে 
নিরানন্দ রক্ষোরথী । তব পুণ্যবলে, 
পল্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ স্ুরথী 
দেবের অসাধ্য কর্ধ সাধিলা সংগ্রামে, 
বধিলা বালবজিতে- অজেয় জগতে 1” 

উত্তরিলা প্রিয়ংবদা ;-_“ম্থবচনী তুমি 
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো, এ পুরে ! 
ধন্ঠ বীর-ইন্ত্রকুলে সৌমিক্রি কেশরী । 
শুতক্ষণে হেন পুরে সুমিত্রা শাশুড়ী 
ধরিল] স্বগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি 
কারাগার-দ্বার মম খুলিলা বিধাতা 
রুপায়! একাকী এবে রাবণ ছুর্মতি 
মহারথী লঙ্কা-ধামে | দেখিব কি ঘটে,_ 
দেখিব আর কি ছুঃখ আছে এ কপালে ? 
কিন্তু শুন কান দিয়! ! ক্রমশঃ বাড়িছে 
হাহাকার ধ্বনি, সখি !”__-কহছিল। সরম। 
স্থবচনী ;__”কর্বুরেন্ত্র রাঘবেন্দ্র সহ 
করি সন্ধি, সিদ্ধু-তীরে লইছে তনয়ে 
প্রেত-ক্রিয়া-হেতু, সতি ! সপ্ত দিবানিশি 
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে 

৯ 

বৈরি-ভাবে-_এ-প্রতিজ্ঞা করিল! নৃমণি 
রাবণের অনুরোধে $__দয়াসিন্ু, দেবি, 
রাঘবেন্দ্র! দৈত্য-বাল৷ প্রমীল স্বন্দরী-__ 
বিদরে হৃদয়, সাধিব, ল্মরিলে সে কথা ।-_ 
প্রমীল! হ্থন্দরী ত্যজি দেহ দাহ-স্থলে, 
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা।, 
যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হর-কোপানলে, 
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা৷ পুড়িয়া, 
মরিল! কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?” 

কাদিল! রাক্ষস-বধূ তিতি অশ্রু-নীরে 
শোকাকুলা । ভবতলে মুল্তিমতী দয়] 
সীতা-ূপে, পরদুঃখে কাতর সতত, 
কহিলা-_-সজল আখি সম্ভাবি সখীরে ;-- 
“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি ! 
খের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা 
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অনঙ্গলা-রূপী 
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা ! 
নরোন্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী । 
বনবাসী, স্ুলক্ষণে, দেবর স্থুমৃতি 
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি, 
শ্বশ্তঁর! অযোধ্যাপুরী আধার লো, এবে, 
শৃন্ত রাজ-সিংহাসন ! মরিলা জটায়ু, 
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে তভীম-ভুজ-বলে, 
রক্ষিতে দাসীর মান ! হ্যাদে দেখ হেথা, + 

মরিল বাসবজিৎ্ অভাগীর দোষে, 
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ? 
মরিবে দানব-বাল! অতুলা এ তৰে 
সৌন্দর্য্য! বসস্তারস্তে, হায় লো, শুকাল 
হেন ফুল ।”-_“দোষ তব”--সুধিলা সরমা, 
মুছিয়া নয়ন-জল )১-কহ কি বূপসি? 
কে ছিড়ি আনিল হেথা এ স্বর্-ব্রততী, 
বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি 
রাঘব-মানস-পদ্ন এ রাক্ষসদেশে ? 
নিজ কর্ধ-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি ! 
আর কি কহিবে দাসী ?” কাদদিলা সরম। 
শোকে ! রক্ষঃ-কুল-শোকে সে অশোকবনে, 
কাদিলা রাঘববাঞ_-ছুঃখী পরছুঃখে ! 

খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে। 
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্-দণ্ড করে, 
কেটুষিক-পতাকা৷ তাহে উড়িছে আকাশে ! 
রাজপথ-পার্খ্বয়ে চলে সারি সারি 
নীরবে পতাকিকুল । সর্বাগ্রে ছুন্দুভি 
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করিপৃষ্ঠে, পরে দেশ গন্ভীর-আব্মঁবে। 
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ; 
বাজীরাজী সহ গজ ; রখিবুন্দ রথে 
মুদগতি, বাজে বৃদ্ধ সকরুণ-কণে ! 
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধু-মুখে 

রক্ষোদল ! ঝক-ঝক ঝকে 
স্বর্ণ-বর্ ধাধি আখি! রবি-কর-তেজে 

শোভে হৈমধ্বজ দওড ; শিরোমণি শিরে 

অসিকোধ সারসনে $ দীর্ঘ শূল হাতে )- 
বিগলিত অশ্রধারা, হায় রে, নয়নে ! 

বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী) 
পরাক্রমে ভীমাসমা, বূপে বিষ্যাধরী, 
রণ-বেশে”__কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালনী,__ 
মলিন বদন, মরি শশিকলাভাবে 
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্র-ধারা, 
তিতি বস্ত্র তিতি অশ্ব, তিতি বস্থুধারে | 
উচ্ছাসিছে কোন বামা ; কেছ বা ক'দিছে 
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈষ্ত পানে 
অগ্নিষয় জাবি রোবে, বাঘিনী যেমনি 
( জালাবৃত ) ব্যাধবর্শে হেরিয়? অদূরে 
হায় রে, কোথা সে হাসি__সৌনামিনীছটা 1 
কোথ। সে কটাক্ষ-শর কামের সমরে 
সর্ব্বতেদী ? চেড়ীবুন্দ-মাঝারে কডবা, 
শক্ত পৃষ্ঠ, শো ভাশুন্ত, কুম্থম বিহনে 
বস্তু যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে 

 কিন্করী, চূলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কানি 
পদক্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে । 
প্রমীলার বীর-বেশ শোভে ঝলমলে 
বড়বার পৃষ্ঠে অসি, চর্ম, ভূণ, ধন্গুঃ, 
কিরীট, মগ্ডিত মরি, অূল্য রত্তনে । 
সারসন মণিময় ;$ কবচ খচিত 

স্থবর্ণে_-মলিন দৌোছে । সারসন ম্মনি, 
ছার রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া 
সে হু-উচ্চ কুচ-যুগে_গিরিশৃঙ্গ সম ! 
ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা-আদি 
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী ; 
পেশল-উরস হানি কাদিছে রাক্ষসী ! 
বাছিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দমাঝে 
রুথুবুর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা, 
চক্রে? ইন্দ্রচাপরূপী ধবজ চুড়দেশে )-- 

৪ ক্ূণে -শবে। ১৩। 
অঙন্থে। ৩৭| পেশল--কোমল । 

রুষ্-হয়ে--কষ্বর্ণ 

পিসী 

কিন্তু কাস্তিশূন্ত আজি, শৃন্যকান্তি যথা 
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমাবিহনে 
বিসর্জন-অস্তে । কাদে ঘোর কোলাহছলে 
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে 
হতজ্ঞান! রথ-মধ্যে শোতে ভীম ধন 
তৃণীর, ফলক, খঙ্জা, শঙ্খ, চক্র, গদা- 
আদি অস্ত্র; স্থকবচ ; সৌরকর-রাশি- 
ুদৃশ্ী কিরাট ; আর বীর-ভৃষা যত! 
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাদিয়া 
রক্ষো5ুঃখে ! বুদ ছাড়াইছে কেছ, 
ছড়ায় কু্ুম যথ! লড়ি ঘোর ঝড়ে 
তরু! স্থবাসিত জল ঢালে জলবহ, 
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সন্ধিতে 
পদতর | চলে রথ স্দ্ছি-তীর-মুখে। 

স্বর্ণ-শিবিকাসনে আবৃত কুতুমে, 
বসেন শবের পাশে প্রমীলা ম্বুন্দরী,_ 
মর্তো বি ত মৃতকাম সহ স্হগামী। 
টা সন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা, 
কঙ্কণ মৃণালহুত্রে ; বিবিধ ভূলণে 
সুমিত রাক্ষস- -বধূ। সার কাদি 
উমারনী ন্ুচামর ; কাদি ছড়াইছে 
ফুলরাশি ধামাবুন্দ | আকুল বিষাদে, 
রক্ষ-কুল-নারীকুল কাদে হাহারবে। 
হায় রে, কোথা সেজ্যোতিঃ হাতিত যে সদা 
মুখচন্দে ? কোপা, মরে, সে স্বচার হাসি, 
মধুর অধর, শিত্য শোহিত যে, যথা 
দিনকর-কররাশি তোর বিশ্বাধরে, 
পন্কতিনি? মৌনবতে বতী বিধুযুখী__ 
পর্তির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি 
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে । 
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা, 
স্বয়ংবর! বধূ ধনী; কান্তারে কাতারে 
চলে রঙক্ষোরণী সাথে, কোষশৃন্ত অসি 
করে, রবিকর তাছে ঝলে ঝলঝলে, 
কাঞ্চন-কণ্কবিতা নয়ন ঝলসে! 
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদল্ঞ চৌদিকে ; 

বছে হবির্বহ হোত্রী মছামন্ত্র জপি ; 

২। প্রতিমাপঞ্জরু- ছুর্াদি প্রতিমার ঠাট জর্থাৎ 
কাঠাম। 
৭| সৌরকর-_ন্বর্্যকিরণ। 

দ্বিতীয় প্রতিমাঁ_হূর্গাদির প্রতিমৃত্তি। 
৯। গীত্তী--গায়ক। 

১২। জলবহ--যে জল বহন করে অর্থাৎ ভারী, 
ভিত্তি । ৩৭ হবির্বহ-_-অগ্নি। হ্য্রী__হোমকর্তা | 
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বিবিধ ভূষণ, বন্ধ, চন্দন, কল্তুরী, 
কেশর, কুস্কুম, পুষ্প বছে রক্ষোবধূ 
স্বর্পপান্রে। স্র্ণকৃপ্তে পৃত অস্ভোরাশি 
গাঙ্গেয়। নুবর্ণদীপ দ্রীপে চারি দিকে । 
বাজে ঢাক, বাজে দোল, কাড়া কড়কড়ে 
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ; 
বাক্িছে ঝাঝরী, শঙ্খ ) দেয় হুলাভলি 
সধবা রাক্ষস-নারী, আর্চ অশ্রনীরে__ 
হায় রে, মঙ্গলধবনি অমঙ্গল দিনে ! 

বাহিরিল পদব্রজ্ে বক্ষঃ-কুলরাজা 
রাবণ ;__বিশদ বন্দ, বিশদ উত্তরী, 
ধুতুরার মালা যেন বদর গলে 

চারি দিকে মন্দিদল দলে নতভাবে | 
নীরব কর্বুরপত্ত অশ্রপূর্ণ আখি, 
নীরব সচিববুন্দ, অধিকারী যন্ত 

বাণ্ছরিল কাদিয়া পশ্চাতে 
রক্ষঃ-পুরবাসী রক্ষ:-_আবাল, বনিতা।, 
বদ্ধ ; শৃন্ত করি পুরী, জীদার রে এবে 
গোকুলতবন যথা হ্যামেল বিহনে 1 
ধিরে ধীরে সিদ্ধুমুখে, তিতি অশ্রনীরে, 
চুলে সবে পৃরি দেশ বিষান-নিনাছে | 

1»... কছিলা অঙ্গনে প্রন সুমধুর স্বরে 7 
“দশ শত রী সঙ্গে যাও, মহাবলি 
ঘুবরাজ, রক্ষঃসহ মিব্রতাবে তুমি, 

রক্ষ£শ্রেষ্ঠ। 

স্ড্ধি-তীরে । সাবধানে যাও, হে সুরে । 
'আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে । এ বিপদে পরাপর নাছ ভাবি মনে, 
কুমার ! লক্ষণশূরে হেরি পাছে বোষে, 
পূর্ববকথা স্ঘরি মনে কর্বরাধি পতি, 

যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচুড়ামণি, “পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে, 
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !" দশ শত রথী সাথে চলিলা '্বরণী 
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইল! আকাশে 
দেবকুল ;--রাবতে দেবকুলপতি, 
সঙ্গে বরাঙ্গন! শচী অনন্তযৌ বনা, 
শিখিধ্বজে শিখিরধবজ স্কন্দ তারকারি 
সেনানী? চিত্রিত রথে চিত্ররথ রর্থী, 
মূগে বাযুকুলরাজ ? ভীষণ মহিষে 

সপোন শা পক ৮৭ সত 
পিসি তিশা সা িটিটপিসপ আ আসপলা প ীপ পাপ সপ ৯ গজ 

৪। পীরের রিকি ॥ ২৭। পরাপর-- 
আপন পর। ৩ । শিষ্টাচার- হে ভদ্র । 

কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ?-- 
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি, 
মলিন তপন-তেজে ; আইলা ম্ুহাসী 

অস্থিনীকুমারযুগ, আর দেব যত। 
আইলা! স্বরন্থৃন্দরী, গন্ধ, অপ্সরা, 
কিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অহ্থরে 
দিব্য বাস্ঠা, দেব-খনি আইলা! কৌতুকে, 
আর আর প্রাণী যত ভ্রিদিবনিবাসী। 

উততরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে 
যথাবিধি চিত্ত রক্ষঃ ; বছিল বাহকে 
জ্ুগন্ধ চন্দন কাণ্ঠ, রি ভারে। 
মন্দাকিনী-পৃতজলে ধুইয়া যতনে 
শবে, গ্থুকৌষিক বস পরাই, থুইল 
৭ রক্ষোদল ; পড়িল! গল্ভীরে 
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত | অবগাহি দে 
মহাতীর্ঘে সাধবী সতী প্রমীলা সুন্দরী 
খুলি রত্ব-আ'ভরণ, ৰিতরিল! সবে। 
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভা ষিণী, 
সম্ভাষি মধুরভাবে দৈত্্যবালাদলে, 
কহিলা,__লো সহচরি, এত দিনে আজি 

ফুরাইল জীবলীল! জীবলীলাস্থলে 
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে ! 
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা, 
বাসস্তি! মায়েরে মোর” হায় রে, বছিল 
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;-- 
কাদিল দানববাল হাহাকার রবে ! 

মুহূর্তে সংবরি শোক কহিলা ন্ুন্দরী ;_- 
“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 

লিখিলা বিধাতা! যাহা, তাই লো ঘটিল 
এত দিনে ! ধার হাতে সপিল! দালীরে 
পিতা-মাতা], চলিন্ন লো আঞ্জি তার সাথে ;-- 
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে? 

আর কি কহছিব, সখি? ভূল না লো! তারে-_- 
প্রমীলার এই ভিক্ষা! তোমা সবা কাছে ।” 

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !) 
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ; 
প্রফুল্প-কুম্থমদাম কবরী-প্রদেশে । 
বাজিল রাক্ষল-বাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল 
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি; 
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে 
ছাঁছারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে। 
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কন্তুরী, 
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ফেশর, কুছ্ধুম-আদি দিল রক্ষোবালা 
যথাবিধি  পণ্ুকুলে নাশি তীক্ষুশরে 
স্বতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল 
চারি দিকে, ঘথ! মহানবমীর দিনে, 
শাক্ত তক্ত গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে ! 

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে )-- 
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে 
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্বুখে 1 
সপি রাজ্যভার, পুত, তোমায়, করিব 

মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি-__বুঝিব কেমনে 

তার লীলা? ভীডাইলা সে সুখ আমারে ! 
ছিল আশা, রক্ষঃ-কুলরাজ-সিংহাসনে 
জুড়াইব আখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে, 
বামে রক্ষঃ-কুললক্ষী রক্ষোরাণীরূপে 
পু্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ববজন্স-ফলে, 
হেরি তোমা ফ্লোেহে আজি এ কাল-আসনে । 
কর্কর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে ! 
সেবিন্থ শিবেরে আমি বহু ষত্ব করি, 
লতিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,-- 

হায় রে, কে কৰে মোরে, ফিরিব কেমনে 
শৃন্ত লঙ্কাধায়ে আর? কি সাম্বনাছলে 
সাত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? 

'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার ?' স্ধিবে 
যবে রাণী মন্দোদরী,__“কি স্থখে আইলে 
রাখি দৌোহে সিদ্কৃতীরে, রক্ষঃ-কুলপতি ?'-_ 
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে,কি কয়ে? 
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে। 
হা যাতঃ, রাক্ষস-লকপ্ষি ! কি পাপে লিখিলা 
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?” 

অধীর হুইল! শুলী কৈলাস-আলয়ে ! 
লড়িল মন্তকে জটা ) তীষণগর্জনে 

গর্জিল তুজঙ্গ-বৃন্দ ; ধক্ ধক্ ধকে 
জলিল অনল তালে; তৈরব কল্লোলে 

কল্পোলিল৷ ত্রিপথগা, বরিষায় যথা 
বেগবতী শোতম্বতী পর্বতকন্দরে ! 
কাপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে ! 

কাপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া 
কৃতাঞ্জলি-পুটে সাধবী কহিলা মহেশে 7 

“কি হেতু সরোষ, গ্ভূ, কহ তা দাসীরে? 
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে । 

নছে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ 
অবিচারে তারে, নাথ, কর তণ্ম আগে 
আমায়।”' চরণধুগ ধরিল! জননী | 

সাদরে সতীরে তুলি কছিলা ধূর্জটি ) 
“বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে, 
রক্ষোছঃখে ! জান তুমি কত ভালবালি 

নৈকষেয় শূরে আমি! তৰ অসথরোধে, 
ক্ষমিব, হে ক্ষেমস্করি, ীরাম-লক্ষণে |” 

আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশৃলী )- 
“পবিত্রি, ছে সর্বশুচি, তোমার পরশে, 
আন শীঘ্ব এ ছুধামে রাক্ষস-দম্পতি |” 

ইরম্মদরূপে অগ্রি ধাইলা ভূতলে ! 
সহসা জলিল চিতাঁ। স্চকিতে সবে 
দেখিলা আগ্নেয় রথ 3 স্ুবর্ণ-আসনে 
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী 

দিব্যযু্তি! বামতাগে প্রমীলা রূপসী, 
অনন্ত যৌবনকাস্তি শোতে তন্ছদেশে ) 
চিরন্খহাসিরাশি মধুর অধরে ! 

উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ) 
বরধিলা পৃষ্পাসার দেবকুল মিলি 
পৃরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে ! 

দুগ্চধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে 
রাক্ষস | পরম যদ্ধে কুড়াইল সবে 
তন্ঘ, অন্থুরাশিতলে বিসর্জিলা তাছে। 
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্ুবীর জলে 

লক্ষ রক্ষ:শিল্পী আশু নিম্মিল মিজ্ষ়া, 
্বর্ণপাটিকেলে মঠ চিতার উপরে /- 
তেদি অন্র, মঠচুড়া উঠিল আকাশে । 

করি স্নান সিদ্ভুনীরে, রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর অশ্রণীরে-_ 

বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে ! 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিল! বিষাদে ! 

ইতি টীমেঘনাদবধ-কাব্যে সংক্কিয়। নাম নবমঃ সর্গঃ | 

মেঘনাদবধ-কাব্য সমাপ্ত 
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ওরকম স্ল্স 

(ছুত্বস্তের প্রতি শকুন্তল! ) 

[ শকুন্তলা! বিশ্বামিক্তরের উরসে ও মেনকানায়ী অগ্গারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক- 

জননী কর্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কথমুনি তাহাকে প্রতিপালন করেন। 

একদা মুনিবরের অন্থুপস্থিতিতে রাজা ছুত্স্ত মৃগয়া-গ্রসঙ্গে তাহার আশ্রমে প্রবেশ 
করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন । রাজা 
ুন্ত শকুস্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, 

এই কথা শুনিয়া, তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাহাকে গুপ্তভাবে গান্ধরব- 
বিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুশ্ন্ত স্বরাজ্যে গমনানম্তর 

শকুস্তলার কোন তন্্াবধান না করাতে, শকুস্তলা রাজসমীপে এই নিয্লিখিত পত্রিকী- 
খানি প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 

. বননিবাসিনী দাসী লয়ে রাজপদে, 
রাজেন্ত্র! যদিও তুমি তুলিয়াছ তারে, 
ভুলিতে তোমারে কত পারে কি অভাগী? 
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী। 
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে) 
পবন-ন্বনন যদি শুনি দূর-বনে ; 
অমনি চমকি ভাবি- মদকল করী, 
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে, 
পদাতিক, বাজিরাজি, স্থরথ, সারথি, 
কিন্কর, কিন্করী সহ! আশার ছলনে, ৮ 
প্রিয়ংবদা, অনহ্য়, ডাকি সখীদ্বয়ে ; 
কহি,_-'ছেদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি 
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তার দাসীরে ! 
ওই দেখ, ধূলারাশি উঠিছে গগনে ! 
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত 
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে ।' 
নীরবে ধরিয়। গলা কাদে প্রিয়ংবদা, 
রদ অনহুয়া সই বিলাপি. বিষাদে ! 

দ্রুতগতি ধাই আমি লে নিকুষ্-বনে, 
যথায়, হে মহীনাথ, পৃজিন্থ প্রথমে 

পদধুগ ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে। 
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা; 
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর, 
ম্্োতোনাদে ; মরমরে পাতাকুল নাচি) 
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি, 
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া । 
স্ুধি গঞ্জি ফুলকুলে ;_-:রে নিকুঞ্জশোভা, 
কি সাধে হাসিদ্ তোরা ? কেন সমীরণে 

ৰিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-ম্ধা ?' 
কহি পিকে,_“কেন তুমি, পিককুল-পতি, 
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে? 

৪। প্রদকল্লিত-__বিকসিত, প্রফুল্ল বিশেষণপদ, 
নুতরাং প্রস্ল্লিত পদটি সাধন করা অসঙ্গত হইয়াছে। 

৬।. মরমরে-মর্শর,শন্ষ করে। 
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কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে ? ফেল রাজপদ-তলে, যথা রাজালয়ে 
'. যবদনের দাস মধু) মধুর অধীন বিরাজেন রাঁজাসনে রাজকুলমণি !' 

তুমি ; সে মদন মোহে ধার রূপগুণে, সন্কোধি কুরঙ্গে তু কহি শুন্যমনে 7-_ 
কি ন্থুখে গাঁও হে তুমি তাহার বিরহে ?৮৬।.-- ৮':১*মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি, 
অলির গুঞ্জর শুনি তাঁবি--মৃদুস্বরে ১২১০২ ১. কুরজ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে 
কাদিছেন বলদেবী ছুঃখিনীর দুঃখে! ১০8, .. ষথায় জীবিতলাথ ! হায়, মরি আমি 

শুনি আ্োতোনাদ ভাবি--গল্ভীর নিনাদে বিরহে! শৈশবে তোরে পালিম্থ যতনে ) 
নিন্দিছেন বনদেৰ তোমায়, নৃমণি”_ বাচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !' 

কাপি ভয়ে-_পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। আর যে কি কছি কারে, কি কান্ত কহিয়া, 
কহি পত্রে,_-'শোন্ পত্র ;সরস দেখিলে নরেশ্বর 1 ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে, 
তোরে, সমীরণ আজি নাচে তোরে লয়ে অনসুয়া প্রিয়ংবদ; সবীদ্বয় বিনা, 
প্রেমীমোদে ; কিন্তু যবে শুকাইস্ কালে নাহি জন জানে, হায়, এ বিজ্ঞন বনে 
তুই, দ্বণা করি তোরে তাড়ায় সে দুরে ;-- অভাগীর ছুঃখ-কথা । এছুজন যদি 
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?' আসে কাছে, মুছি আখি অমনি ; কেন ন'। 

মুদি পোড়া আখি বসি রসালের তলে; বিবশ! দেখিল মোরে রোষে খবিবালা। 
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি, পাইৰ সত্বরে নিন তোমা, হে নরেন, মন্দ কথা কয়ে 1 

পাদপল্প! কাপে হিয়া! দুরু দু করি . বন্জসম অপবাদ বাজে পোডাবুকে! 

শুনি যদি পদশব ! উল্লাসে উদ্মীলি : _. ফাটি অন্ত্রিত রাগে, বাকো নাহি ফোটে! 

নয়ন, বিষাদে কাদি হেরি কুরঙ্গীরে ! আর আর স্ভল যত, কাদিয়া কাদিয়া 

"গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে ! অমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মুলে 
ভাকি উচ্চে অলিরাজে; কি, ফুলসখে গান্ধরর্ববিবাহচ্ছলে. ছলিলে দালীরে, 
শিলীমুখ,-_ আলি তুমি আক্রম গুঞ্জরি যে নিকুপ্জে ফুলশয্য। সাজাইয়া সাধে 
এ পোড়া অধর পুনঃ, রক্ষিতে দালীরে, সে্বিল চরণ দাসী কানন-বাসরে)_ 
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !” কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি, 
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত ! কি লোভে ধাইবে ধীমান, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে 1 

“- আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,- .... হা বিধাতঃ, এই কি ?র ছিপ তোর মনে? 
শুকাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে? ... এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে? 

কাদিয়। প্রবেশি, প্রন, সে লতামণ্ডুপে, এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাধিশী, 
যথায়-__ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে, প্রাণনাথ! তাগো বৃদ্ধা গৌতমী তাপলী, 
নরেক্ত্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতৃহলে, পিতৃঘসা,_যনঃ তার রত তপোজপে ; 
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;__ তা না হ'লে সর্বনাশ অবশ্ব হইত 
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি জুড়ালে এত দিনে ! নাই সাধে বাধিতে কবরী 
বিষম বিরহজ্বাল! ! পন্মপর্ণ নিয়া ফুলরত্বে আর, দেব । মলিন বাকলে 
কত-যে কি লিখি নিত্য কৰ তা কেমনে ? রি মলিন দেহ; নাহি অন্নে রুচি; 
কতু প্রতঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে +- ৯২ 
উড়ায়ে লেখন মোর, বাযুকুলরাজা, ১৫| খুবিবালা-_খধিকন্ান্বয় অর্থাৎ জনসুয়া 

ও প্রিয়ংবদ| | 
২। মধু-বসম্তভ। ৩। মোছে--( অকর্প্ক- ১৮। অন্তরিত-_অন্তরে জাত, মনোগত । 

ক্রিয়া ) মুগ্ধ হয়। ২৩। কানন-বাসর (রূপক কর্ধধারয় সমাস ) 
২২। শিলীমুখ-_ভ্রমর | কবি দুন্মস্ত ও শকুস্তলার মিলনস্থান বনানীকেই 
২৪। পুরুকুলনিধি-_পুরুবংশীয় রাজা-ছুক্সস্ত | বিবাছ-রাঝ্রির শয়নগৃহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 



বীরাঙ্গনা-কাব্য 

না জানি কি কছি কারে, হায়, শৃন্যমনে | 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে, 
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাহয়! 
মেলি যবে আখি, দেখি তোমায় সম্মুখে ! 
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে 
পদযুগ ; লা পাইয়া কাদি হাহারবে ! 
হায় রে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা ! 
কি পাপে পীড়েন বিধি, স্থুধিব তা কারে? 
দয়! করি কভূ যদি বিরামদায়িনী 
নিদ্রা, শ্বকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে, 
কত যে স্বপনে দেখি। কব তা কেমনে? 

সস দেখি ৪৪ 

তি ) রা দেখি রঃ জানে 
ফুলশযা $ বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিস্করী; 
কেহ গায়, কেহ নাচে, যোগায় আনিয়া 

বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয় 
রাজভোগ। দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি 
অলকা-স্দনে যেন ; শুনি বাণ-ধ্বনি ; 
গন্ধামোদে মাতে মনঃ 3 নন্দন-কাননে 
( শুনেছি এ কথা, নাথ! তাত কথমুখে ) 
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি । 
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্ব্ণ-সিংহাসনে ! 
শিরোপরি রাজচ্ছত্র, রাজদণ্ড হাতে, 

ম্ডত অমুলা-রঙ্ধে, সঙগাগরা ধরা, 
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে ! 
কত যে জাশিয়া কাদি কব তা কাহারে ? 

জানে দাসী, হে নরেঙ্, দেবেজ্রসতৃশ 
এশ্বরয্য, মহিমা তব; অতুল জগতে 
কুলমান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি ! 
কিনতু সি লোতে সালা [বিভব 1 সেৰিবে 

_শপশপালশ পাশ ০ ৮৮ পাশ শপ পাপী শল শো িপ 

১৯। অপকা-লদনে-_কুবেরের পুরীতে | 
২০। নন্গন-কাননে-_মনের আনন্দদায়ক 

৪৫ 

দালীতাবে পা-ছুখানি-_-এই লোত মনে, 
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ! 
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা, 
ফলমৃলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে 
শয়ন ) কি কাজ, প্রভূ, রাজস্থখ-ভোগে ? 
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে 
রোহিনী ) কুমুদী তারে পুজে মর্ত্যতলে ! 

কিন্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে ! 
চির-অভাগিনী আমি ! জনকজননী 

ত্যজিল! শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?. 
পরান্ে বাচিল প্রাণ-_-পরের পালনে ! 
এ নৰ যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি, 

" জু্রাগাপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কাস্ত, শুনি, 
দালী শকুস্তল! দোষী ও চরণ-বুগে ? 

এ বনে যে স্ুখ-পাখী ছিল বাসা বীধি, 
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে, 
নবাধিপ? শুনিয়াছি, রখিশ্রেষ্ট তুমি, 
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীমবাহুবলে ? 
কি যশ£ লভিলা, কহ, যশন্বি! বিনাশি-- " 
অবলা-কুলের বাল! আমি-_ন্্রখ মম ! 

আসিবেন তাত কথ ফিরি যবে বনে 
কি কব তাহারে, নাথ, কহ তা দাসীরে ? 
নিন্দে অনসুয়া যবে মন্দকথা কয়ে, 
অপবাদে প্রিয়ংবদা তোমায়কি ব'লে 
বুঝাবে এ দৌহে দাসী, কহ তা দাসীরে? 
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব 
এ পোড়া পরাণ আমি--এ মিনতি পদে ! 

বনচর চর, নাথ! নাজানি কিরূপে 
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সতাতলে 1 
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে 
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে ! 
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে ! 

৭| রোহিণী__দক্ষ-প্রজ্বাপতির কন্তা, চন্দ্রপত্বী। 

বলামোপবনে। ২০। ম্ুখ_[ বিনাশ ক্রিয়ার কম্মপদ ] 
২২। নন্দন-ইঙ্জ্ের ম্বনামখ্যাত উপবন। ২৩-_২৪। নিন্দি ও অপবাদে ক্রিয়৷ দুইটিতে 
২৪। শিরোপরি-_সন্ধি ব্যাকরণছুষ্ট হুইয়াছে, বর্তমীন কালের বিতক্তি থাকিলেও তবিষ্যৎকালের 

শরঃ__উপরি এই ছুই শবে “শির-উপরি" সন্ধি হয়। অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

ইতি শ্ররীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুস্তলা-পঞ্জিক1 নাম প্রথমঃ সর্গঃ। 



ভ্রিভীন্ম সঙ্গ 

সৌঁমের প্রতি তারা ) 

[ যৎকালে লোমদেব-__অর্থাৎ চন্ত্র--বিষ্ভাধ্যয়ন-করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে 
বাস করেন, গুরুপত্বী তারাদেবী তাহার অসামান্ত সৌনরর্য সন্র্শনে বিমোহিত হইয়া 
তাহার প্রতি প্রেমাসক্তা হুন। সোমদেব পাঠসমাপনান্তে গুরুদক্ষিণ! দিয়! বিদায় 
ছইবার বাসনা প্রকাশ করিলে তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে 
পারিলেন না; তিনি সতীত্ব-ধর্ধে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে নিয়লিখিত পত্রখানি 
লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, তাহার এ স্থলে পরিচয় 

চল, কোন প্রয়োজন নাই। 

৫ প্রাক হে ুধাংস্তনিধি, 
.. তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্থবী আমি 

তোমার, পুকুষরত্ব ; কিন্ত তাগ্যদোষে 
'ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা-দুখানি!__ 
কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,১: 
লিখিলি এ পাপ কথা, হায় রে, কেমনে 1 +* 
কিন্ত বৃ! গৰ্ধি তোরে! হৃস্তদাসী সদা 
ছুই, মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে 

' কেন না পুড়িবি তুই! বন্তাগ্ি ষস্তপি 
হে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা ! 

হে স্থৃতি, কুকর্ম রত ছুর্ধতি যেমতি 
নিবায় প্রদীপ, আজি চাছে নিবাইতে 
তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ তিক্ষা, তুলি 
কে সে মন£-চোর মোর, হায়, কেবা আমি ! 
ভুলি ভূতপূর্বব কথা,__ভুলি তবিষ্যতে ! 

এস তবে, প্রাণসখে ? দিম্থ জলাঞ্জলি 
কুলমানে তব জন্তে--ধর্ঘ, লজ্জা, ভয়ে! 
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহ্ঙ্গিনী 
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে, 
তারানাথ !--তারানাথ ? কে তোমারে দিল 
এ নাম, হে গুণনিধি, কহু.তা৷ তারারে | 

২৫। তারানাখ-_চন্র ও বৃহস্পতিপন্থী তারায় 
নক এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ] 

এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে 
নামদাত1 1 ভেবেছিস্থু, নিশাকালে যথা 
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুগ্ততাবে 
সৌরত, এ প্রেম, বধু, আছিল হৃদয়ে 
অন্তরিত; কিন্ত--ধিক, বৃথা চিন্তা, তোরে! 

... কে পারে নুকাতে কবে জলত্ব, পাবকে ? 

পর সস 

এস তবে, প্রাণসখে, তারানাথ তুমি, 
ভুড়াও তাহার জালা | নিজ রাজ্য ত্যজি, 
ত্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ তুলি? 
সদর্পে কন্দর্পনামে মীনধবজ রী, 
পঞ্চ খর শর তৃণে, পুষ্পধন্থঃ হাতে, 
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;-- 
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে 

যে দিন।--কুদিন তারা বলিবে কেমনে, 
সে দিনে, হে গুণমণি/(যে দিন ছেরিল 
জাখি তব চস্্রমুখ__অতুল জগতে ! 
যে দিন প্রথমে ভুমি এ শান্ত আশ্রমে 
প্রবেশিলা। নিশাকান্ত, সহস। ফুটিল 
নবকুমুদ্দিনীসম এ পরাণ মম 
উল্লাসে--তাসিল ধেন আননদ-সলিলে | 
এ পোড়া বদন মুহঃ ছেরিনু দর্পণে ) 

১২। পরাক্রমি--( অসমাপিক! জিয়া ) পরা- 
ক্রম প্রকাশ করিয়া । 



বীরাঙ্গন।-কাব্য ৯৭ 

বিনাইন্ যত্বে বেণী; তুলি ফুলরাজি, 
( বল-রত্ব ) রস্বরূপে পরিহ কুন্তলে |) 
চিরপরিধান মম বাকল ? ঘ্বণিছ্ছা 
তাছায়। চাহিছ কাদি বন-দেবী-পদে, 
ছুকূল, কাচলি, সী'তি, কন্কণ, কিন্বিণী, 
কুগুল, মুকুতা-হার, কাঞ্ধী কটিদেশে । 

চনধন দুরে, স্মরি মৃগমদে ! 
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে 
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে? 

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে, 
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !-- 
তারার যৌবন-বন-খতুরাজ তুমি ! 

বিভ্ভতালাত হেতু বে বসিতে, সুমতি, 
গুরুপদে ; গৃছকর্শ ভূলি পাপীয়সী 
আমি, অন্তরালে বসি শুলিতাম হ্থখে 
ও মধুর স্বর, সথে, চির-মধু-মাখা ! 
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা? 
কি ছার মুরজ্জ, বীণ!, মুরলী, তু্বকী ? 
বর্ষ বাক্যন্থধা তুমি ! নাচিবে পুলপকে 
তারা, মেঘনাদে মস্তা ময়ূরী যেমতি ! 
গুরুর আদেশে যবে গাভীবুন্দ লয়ে, 
দুর-বনে, শ্থুরমণি, ভ্রমিতে একাকী 
বহুদিন ) অহরছঃ, বিরছ-দহনে, 
কত যে কার্দিত তার1, কব তা কাছারে--. 
অবিরল অশ্রন্ল মুছি লঙ্জাতয়ে ! 

গুরুপত্বী বলি যবে প্রণমিতে পদে, 
কধানিধি, মুদি আখি, তাবিতাম মনে, 
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি, 
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে! 
আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি ! 

গরুর প্রসাদ-অল্লে সদ! ছিলা রত, 
তারাকান্ত ; ভোজনাস্তে আচমন-হেতু 
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে 
বহিদ্বরে, কত যে কি রাখিতাম পাতে 
চুরি করি আমি আনি, পড়ে কি ছে মনে? 
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কত 

পপ 

৫। ছুকুল- ৃন্বন্জ। 
১৮। মুরজ- মৃদঙ্গ | মুরলী-_বংশী। - 

অলাবু ও লৌহতারবিনির্ষিত শেষ) 
সম্ভবতঃ সেতার বা তানপুরা। 

৯৩ 

তাম্থুল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে, 
হে বিধু সুরতিফুল কডু কি দেখিতে ? 
হায় রে, কাদিত প্রাণ হেরি ভৃণাসনে ? 
কোমল-কমল-নিদ] ও বরাঙগ তব! 
তেই, ইন্গু, ফুলশয্যা পাতিত ছুঃখিনী ! 
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে 
শয়ন, এ পোড়! মনে, পার কি বুঝিতে ? 

পূজাছেতু ফুলজাল তূলিবারে যবে 
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদ্দিকে 
তোলা! ফুল। হাসি তুমি কছিতে, হ্ুমন্তি, 
"্দয়াময়ী বনদেবী বনদেবী ফুল অবচয়ি, 
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রয ময় !” 
কিন্তু সত্য কখ। এবে কছ্ছি, গুপনিধি ১" 
নিঙশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে 
এ কি্করী ; ফুলরাশি তৃলি চারি দিকে 

রাখিত তোমার জন্তে! নীর-বিচ্গু যত 
দেখিতে কুক্থমদলে, হে গুধাংশু-নিধি, 
অভাগীর অশ্রবিশ্গু--কহিছু তোযষারে। 
কত যে কছিত তারা--ছায় পাগলিনী !স্ 
প্রতিক্লে, কেমনে তা আনিব এ মুখে? 
কহিত সে চম্পকেরে ১--পব্ণ তোর হেরি, 
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে 
ও কর-কমলে, সখা, কছিস্ তাহারে, 
“এ বর বরণ যম কালি অভিমানে, 
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি, 

কালি সে বর বরণ তোমার বিনে !” 
কহছিত সে কদঘ্েরে ;--না পারি কহিতে 
কিযে সে কছিত তারে, ছে সোম, সরমে ! 
রসের সাগর তৃূমি, ভাৰি দেখ মনে! 

শুনি লোকমুখে সখে, চজ্লোকে তুমি 
ধর মৃগশিশ্ড কোলে, কত মৃগশিপ্ 
ধরেছি যে কোলে আমি কাদিয়া বিরলে, 
কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে, 
হে ম্থহাসি! নাহি জ্ঞান) না জানি কি লিখি! 

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে | 
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে 
রোহিশীর স্বর্ণকাস্তি | ভ্রান্তিমর্দে মাতি, 
সপত্বী বলিয়া! তারে গঞ্জিতাম রোষে ! 

৪ | কোমল-কমল-নিন্টা কোমল পদ্ষের নিন্দা- 
বিধায়ক অর্থাৎ, পন্ষের অপেক্ষাও কোমল। 



৯৮” 

প্রফুয্স কুমুদে হদে হেরি নিশাযোগে 
তুলি ছিড়িতাম রাগে )-আধার কুটারে 
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে 

তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্র্জলে, 
কছিতাম অভিমানে,-_'রে দারুণ বিধি, 
নাহি কি যৌবন মোর, _রূপের মাধুরী? 
তবে কেন, কিন্তু বুথ! প্মরি পূর্ববকথা ! 
নিবেদিব, দেবশ্েষ্ঠ, দিন দেহ যদি ! 

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ; 
গুরুপত্বী চাহে ভিক্ষা,__দেহ ভিক্ষা তারে! 
দেহ তিক্ষা_ছায়ারূপে থাকি তব সাথে 
দিবানিশি ! দিবানিশি সেবি দাসীভাবে 
ও পদযুগল, নাথ, ধিকৃ, কি পাপে, 
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিঙ্গি 
এ ভালে? জনম মম মহা-খবিকুলে, 
তবু চণ্ডালিনী আমি! ফলিল কি তবে 
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ? 
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে 
কাকশিশ্ড ? কর্ধনাশা_-পাঁপ-প্রবাহিনী ! 
কেমনে পড়িল বহি জাহবীর জলে ? 

ক্ষম সথে!--পোবা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে, 
চাছে পুনঃ পশিবারে পূর্বব-কারাগারে ! 
এস তুমি ) এস শীঘ্র, যার কুঞ্ধ-বনে। 
তুমি, ছে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে! 
দেহ পদাশ্রয় আসি,_প্রেম-উদাসিলী 
আমি! যথা যাও যাব ) করিব যা কর ?__ 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

বিকাইব কাম্-মনঃ তব রাঙ-পায়ে। 
“কলক্কী শশাঙ্ক'' তোম! বলে সর্ধরজনে 
কর আসি কলঙ্কিনী কিন্করী তারারে, 
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথ! কুলমানে। 
এস, ছে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহ্িণী, 
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! 
চকোরী সেবিলে তোমা! দেহ ছুধা তারে, 

কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীগ্র করি! 
এ নব যৌবন, বিধু। অর্পিব গোপনে 
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়। 

সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, যণি ! 
আর কি লিখিবে দাসী? হুপত্ডিত তুমি, 

ক্ষম ভ্রম, ক্ষম দোষ! কেমনে পড়িব 
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল 
লেখনী 1 আইস, নাথ, এ মিনতি পদে । 

লিখিছ্ লেখন বসি একাকিনী বনে, 
কাপি তয়ে--কাদি--খেদে ! মরিয়া সরমে ! 
লয়ে ফুলবৃস্ত। কান, নয়ন-কাজলে 

লিখি! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিল্ধু তুমি ! 
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে 
দোষ তার, তারানাথ, কি আর কহিব? 
জীবন-মরণ মম আজি তৰ হাতে! 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে তায়াপঞ্জিক। নাম দ্বিতীয়: স্বর্ণ; | 

তিতা টিতে 



জতীন্জ স্নঙ্গা 

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী 

[ বিদর্ভাধিপতি রুক্িমীদেকীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষমী- 
অবতার বলিয়া ব্যাখা! করিয়া থাকেন। শ্ুতরাং তিনি আজন্ম বিষুটপরায়ণা ছিলেন। 
যৌবনাবস্থায় তাহার ভ্রাতা যুবরাজ রুল্পী চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাহার পরিণয়ার্থে 
উদ্যোগী হইলে রুকঝ্সিণীদেবী নিয়লিখিত পত্র্িকাখানি দ্বারকায় বিষ্ুট-অবতার দ্বারকা- 
নাথের সমীপে প্রেরণ করেন। কল্সিনীহরণবৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য। ] 

শুনি নিত্য খবিমুখে, হধীকেশ তৃষি, 
যাদবেস্্র, অবতীণ অবনী-মগ্ডলে 
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপি-জনে, 
চাছে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীবপদে 
রুক্িনী, _ভীম্মক-পুক্রী চিরদাসী তব; 
তার, ছে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে ! 

কেমনে মনের কথা কছ্ব চরণে, 
অবলা কুলের বালা আমি, য্মণি ? 
কি সাহসে বাধি বুক, দিব, জলাঞ্জলি 
লজ্জাতয়ে ? মুদে আখি, ছে দেব, সরযে । 
না পারে আগল-কুল ধরিতে লেখনী ; 
কাপে হিয়া থরথরে ! নাজানিকি করি? 
না জানি কাহারে কছি এ ছুঃখ-কাহিনী ! 
শুন তৃষি, দয়াসিল্ধ! হায়, তোমা বিনা 
নাছি গতি অভাগীর আর এ সংসারে | 

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে, 
কায়মনঃ অভাগিনী ঈপিয়াছে তারে । 

বরভাবে। নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে 
নাম তীর, স্বামী তিনি) কিন্তু কছি, শুন, 
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত 
সে নাম, _কগৎ-কর্ণে স্থধার লহুরী! 

কে যে তিনি, জন্ম তাঁর কোন্ মহথাকুলে ? 
অবধান কর, প্রভূ, কছিব সংক্ষেপে) 
তুলিয়া কুদ্ছময়াশি, মালিনী যেষতি 

গাথে মালা, খধিমুখ-বাক্যচয় আজি 
গাথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-্ছায়া | 

গ্রহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে ।-_. 
রাজছ্ধেষে পিতা মাতা ছিল! বন্দিভাবে, 
দীনবন্ধু, তেই জন্ম নাথের কুস্থুলে ! 
খনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তিধামে ! 
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ; 
শত শরদের শশি-সদৃশী শোতিল 
বিভা! গন্ধামোদে যাতি শ্বনিলা শ্ব্বনে 
সমীরণ ; নদ-নদী কলকলকলে 
সিদ্ধুপদে স্থসংবাদ দিলা ভ্রতগতি 3 

কল্লোলিয়া জলপতি গম্ভীর মিনাদে ! 
নাচিল অপ্লর! দ্বর্গে ; মর্তে্যে নর-নারী । 
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বছিল চৌদিকে ! 
বষ্টিলা কুম্থম দেব; পাইল দরিক্্ 
রতন ) জীবম পুনঃ জীবশুন্ত জন! 
পৃরিল অখিল বিশ্ব জয়-জয় রবে ! 

জন্মাস্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে 
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিল! নন্দনে 
যঙাযত্বে। মছারত্বে পাইলে যেষতি 
আনন-সলিলে তাসে দরিদ্র, ভাসিলা 
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সঙ্গিলে ! 

আদরে পালিল! বালে গোপ-্ফুল-রাণী 

৬। শুজিধামে--বিছ্ফের শরীয়ে। 



১৩৩ 

পুর্লভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেল! যত 

খেলিল! রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ? 
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী 

_ পৃতনারে? কালনাগ কালীয়, কি দেখি, 
লইলা আশ্রয় নমি পাদ-পদ্পতলে ? 
কে কবে, বাসব যবে রুবি, বরবিলা 
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্ধলে তুলি, 
রক্ষিল। গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ? 
আর আর যত বিদিত জগতে । 

যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে 
ঘনসরাজ ; মজাইলা গোপ-বধ-ত্রজ 
বাজায়ে বাশরী, নাচি তমালের তলে ! 
বিারিল! গোষ্টে প্রস্ু ; যমুনা-পুলিনে ! 

এইরূপে কত কাল কাটাইলা দুখে 
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া 
পিডৃ-অরি অরিদগাম, দূর-সিদ্ধু-তীরে 
স্থাপিলা ছুন্বরী পুরী। আর কব কত? 
দেখ চিস্তি, চি্তামণি চেন যদি তারে ! 
না পার চিনিতে যদি, দেছ আজ্ঞা তবে, 
পীতান্বর, দেখি, যলি পারে হে বপিতে 
সে রূপ-মাধুরী দাসী | চিন্ত্রপটে যেন, 
চিজ্সিত সে মৃত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে। 
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ) 

ঝ্রিতঙ্গ ) ছু-গলদেশে বয়গুঞ্জা-মালা।, 
মধুর অধরে বাশী ; বাস পীতধড়া ; 

ধবজবন্তান্কুশ-চিহ্ধ রাজীব-চরণে__ 
যোপীক্-মানস-পল্প ! যোক্ষ-ধাম তবে । 

যতবার হেরি, দেব, আকাশমণ্ডলে 
ধঘনবরে, শক্র-ধন্ুঃ চুড়ারপে শিয়ে ) 
তড়িৎ শুধড়া অঙ্গে, পাস্ অর্ধ্য দিয়া 

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পৃজি তক্তি-তাবে ! 

জ্ান্তিমদে যাতি কছি--“প্রা কান্ত মম 
আসিছেন শৃন্তপথে তুষিতে দাসীরে ! 

উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে ! 

নাঁচিলে মমুরী, তারে মারি, যছুমণি ! 
মি 

০০০০ পাস 

»। কীর্তি-_পূর্বববর্তী করে ক্রিয়ার কর্শরপদ | 
৯৬। পিস্ক-অরি-_পিতা বস্ছদেবের শত্রু কংস। __+-_- টিটি) 

:১৭। সুন্দরী পুরী--দ্বারকানার্মী শোভাময়ী 

1 নগরী । 
২৪ গুপা-মালা--$জ।ফল-(ফুচ)রচিত মালা 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

মন্ত্রে যদি ঘনবর, ভাবি আখি মুদি, 
গোপ-কুল-বালা আমি; বেণুর হ্ুরবে 
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে । 
কহি শিখিবরে )--“ধন্ঠ তুই পক্ষিকুলে, 
শিখণ্ডি ; শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ ধার, 
পুজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জটি !_” 
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ? 

শুন এবে ছুঃখ-কথা | হদয়-মন্দিরে 

স্বাপি সে দুহ্যাম-মৃত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা 
পৃজে নিত্য ইষ্টদেব গহন-বিপিনে, 
পৃজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগা-দোষে 

চেপদীস্বর নরপাল শিশুপাল নামে, 
(স্তনি জনরব ) নাকি আসিছেন হেখ। 
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে । 

কি লজ্জা! তাবিয়া দেগ, হে দ্বারকাপতি, 
কেমনে অধর্শ-কণ্দ করিবে কল্সিণী ? 
শ্েচ্ছায় দিয়েছে দাসী হায়, এক ভনে 

কায়যনঃ; অন্ত জনে-_ক্ষম, গুণনিধি,+ 
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে যনে। 
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা তালে? 

আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্ত নাদি, 
গদাধর ; রূপ-গুণ থাকিত যগ্যপি 
এ দাসীর,কছিতাম, “আইস মুরারি, 
আইস ; বাছুন তব বৈনতেম্ন যথা 

হরিল অমৃতরস পশি চন্্রলো'কে, 
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে ।” 
কিন্ত নাহি রূপ-গুণ; কোন্ মুখ দিয়া 
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা ? 
দীন আমি) দীনবন্ধু ভূমি, যছুপতি; 
দেহ লয়ে রুম্থ্িণীরে সে পুরুযোক্তমে, 
ধার দাসী করি বিধি শ্জিল! তাহারে! 

রুক্বী নামে সহোদর,ছুরস্ত সে অতি; 
বড় প্রিয়পাত্ত্র তার চেদীশ্বর বলী। 
সরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে 
এ পোড়। মনের কথা । চন্ত্রকলা সর্থী, 
তাঁর গল। ধরি, দেব, কান্দি দিবানিশি) 

০ ০০ আস ৯ পি বট অন্যরা সপ 

৫1 শিখও-মমুরপুচ্ছ | ম্তে-ডৃমিত্য কলে। 
২১। পাঞ্চজগ্ত-_বিধুর শঙ্খ । 



বীরাঙ্গনা-কাব্য ১০১ 

নীরবে ছ্ুজনে কাদি সতয়ে বিরলে ! 

লইছু শরণ আজি ও রাজীব পদে 

বিশ্ব-বিনাশন তুমি, জ্াণ বিগ্ে মোয়ে। 

কি ছলে তবলাই মন, কেমনে যে ধরি 
ধৈরয, গুনিবে যদি, কহিব, প্রীপতি ! 

বহে প্রবাহিনী এক রাজবন-মাঝে ; 

'যযুনা” বলিয়া ভারে সন্বোধি আদরে, 

গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি 

তমাল, কদ্ব-_তুমি হাসিবে গুনিলে। 
পুবিয়াছি সারী-শ্তক ময়ূর-ময়ূরী 
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ; 

কুহুরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাভী, 

কিন্ত শোভাহ্ীন বন প্রভুর বিহছনে । 

কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি, 
আঙিতে সে কুঞ্বলে বেণু বাজাইয়।; 

কিংবা মোরে লয়ে, দেব, দেহ ভার পদে | 

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ) নিজ কর দিয়া 

সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে বাখালে 

আসিতে সে গোষ্ঠগৃছে, কহ, যছ্থমণি ! 

যতনে চিকগি নিত্য গাঁখি ফুলমালা ) 

যতনে কুড়ায়ে রাখি, যদি পাই পড়ি 
শিখিপুচ্ছ ভূমিতলে ;--কত যে কি করি, 
হায় পাগলিনী আমি,_কি কাজ কহিয়া? 

আসি উদ্ধারহ মোরে, ধন্ছুদ্ধার তুমি, 

মুরারি! নাশিল কংসে, শুনিয়াছে দাসী, 

কংসজিৎ 3 মধুনামে দৈত্য-কুল-রথী, 
ব্ধিলা মধুসুদন, ছেলায় তাহারে 
কে বণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি 
কালরূপে শিশুপাঁল আসিছে সত্বরে-_ 

আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে 

হর মোরে, _-হ'রে লয়ে গ্নেছ তার পদে, 

হরিল। এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে ! 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে কক্সিণী-পঞ্জিকা নাম তৃতীয় সর্দঃ | 

্-জ্ঞর্থ লগ 

( দশরথের প্রতি কেকয়ী) 

[কোন সময়ে রাজধি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 

তিনি তাহার গর্ভজাত পুত্র ভরতকে যুবরাজপদে অতিষিস্ত করিবেন। কালক্রমে রাজ। 

স্বসত্য বিশ্বত হইয়া কৌশল্যা-নন্দন রামচক্্রকে সে পদ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ ও 

তদানুষঙ্গিক উৎসবের আয়োজন করিলে, কেবয়ী দেবী মন্থরা-নায়ী দাসীর মুখে 

সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পক্জিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 

এ কি কথ! শুনি আজি মন্থরার মুখে, 

রতুয়াজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোত্তবা £ 
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না৷ সম্ভবে। 

কহ তুমি_কেন আজি পুরবাসী যত 

আনন্-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ 
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৩। বিদ্ে--(অপাদ।ন কারক )।: 

ফুলরাশি রাজপথে ) কেহ বা গাঁখিছে 

মুকুল-কুক্থম-ফল-পল্পবের মালা 

সাজাইতে গৃহদ্বার,_মহোৌত্সবে যেন ? 
কেন বা! উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃছচুড়ে ? 
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রী 

বাছিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে 

রণবাগ্ম ? কেন আজি পুরনারী-ব্রভ 



১৬২ 

মুহ্রূহঃ হলাহুলি দিতেছে চৌদিকে 1 
কে বা! নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ? 
কেন এত বীণা-ধ্বনি? কু, দেব, শুনি, 
কপা করি কহ মোরে,_-কোন্ ব্রতে ব্রতী 
আজি রতু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃযণি, 
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা যহ্িবী 
বিতয়েপ ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে 
বাজিছে বীঝরী, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ? 
কেন রঘু-পুরোহ্িত রত স্বস্ত্যয়নে ? 
নিরম্তর জন-আোতঃ কেন বা বহিছে 
এ নগর-অতিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ 
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে-_ 
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরস্িল! প্র, 
যজ্ঞ? কি যঙ্গলোৎসব আজি তব পুয়ে? 
কোন্ রিপু হত রণে, রতু-কুল-রথি ? 
জম্মিল কি পু আর? কাহার বিবাহ 
দিবে আজি? আইবড় আছে কি ছে গৃহে 
হুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে যনে । 
কহ, শুনি, হে রাজন; এ বয়সে পুন: 
পাইল! কি ভাগ্য-বলে-_তাগাবান্ তুমি 
চিরকাল !- পাইল কি পুনঃ এ বয়সে-_ 
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-খাবি ? 
হা ধিক! কি কবে দাসী-_গুরুজন তৃমি ! 
নতৃবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকঠে আজি 
কহিত-_“অসত্য-বাদী রঘূ-কুলপতি ! 
নির্লজ্জ । প্রতিজ্ঞা তিনি তাজেন সহজে 1 
ধর্-শক মুখে_-গতি অধর্্বের পথে 1” 

অযথার্থ কথ! বদি বাহিরায় মুখে 
কেকয়ীর, মাথা তার কাট ভুমি আসি, 
নররাজ ; কিংবা দিয়া চুণ-কালি গালে 
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যন্যপি 
অপবাদ, তবে কছ, কেমনে ভঞ্জিবে 
এ কলঙ্ক? লোকমাবে কেমনে দেখাবে 
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ তাবি মনে ! 

না পড়ি চলিয়া আর নিতদ্বের তরে! 
নহে গুরু উক্-স্বয় বর্ধুল কদলী- 
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্ষে ধরি 
যাছায়, নিঙ্গিতে তৃষি সিংহে প্রেষাদরে ! 
আর নে সরু, দেব! নঅ-শিরং এবে 
উচ্চ কুচ! হুধা-ছীন অধর! লইল 
জুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাগারে 

মাইকেল-প্রস্থাবঙ্লী 

আছিল রতন যত ; হুরিল কাননে 
নিঙগাঘ কুদ্ছুষ-কানতি, লীর়সি কুদ্ছুমে । 

কিন্তু পূর্বব-কথ! এবে ম্মর, নরমণি 1 
সেবিস্থু চয়ণ ঘষে তরুণ-যৌবনে, 
কি সত্য করিলা, প্রভূ, ধর্শে সাক্ষী করি, 
যোর কাছে? কাম-মদে বাতি যদি ভূষি 
বুথ! আশ! দিয়া মোরে ছলিলা, তা কছু )-- 
নীরবে এ ছুঃখ আহি সহিব তা হ'লে! 
কাষীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে, 
অবলার মন: চুরি করে সে সতত 
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্শে দিয়া জলাঞ্জলি ;-_ 

প্রবঞ্চনা-রূপ তন্ম যাখে মধুয়সে ! 
এ কুপথে পথ্থী কি হে হৃর্ধ্য-বংশ-পতি ? 
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ দ্থুললাটে, 
( শশান্ক-সদৃশ ) এবে, দেব দিনমণি ! 
ধর্শশীল বলি, দেব, বাখানে তোষায়ে 
দেব নর,--জিতেক্জিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় । 
তবে ফেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি, 
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর 
কৌশল্যা-নঙ্গন রামে ? কোথা পুত্র তব 
ভরত,।--তারত-রত্ব। রত্ু-চূড়ামণি 

পড়ে কি হে যনে এবে পূর্বক বত ? 
কি দোষে কেকর়ী দাসী দোষী তব পদে? 
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী? 

তিন রাণী তব, রাজা! এ তিনের যাষে, 
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকর়ী 
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরযণি । 
গপশীলোন্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে? 
কি কুহুকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহতী 
ভুলাইল! মনং তব? কি বিশিষ্ট গুণ 
দেখি রামচজ্তে, দেব, ধরব ন& কর 
অভীষ্ট পৃর্ণিতে তার, রঘৃশ্রেষ্ঠ তুষি ? 

কিন্ত বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে 1. 
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে 
তোমায়? নরেজ্ তুমি) কে পারে ফিরাতে 
প্রবাহে? বীতংসে কেবা ৰাধে কেশরীরে ? 

খাপ আর সপ... 

১৩। পর্থী--কৰি এখানে পি শব পথিক অর্থে 
ব্যবস্থায় করিয়াছেদ। ৩৬1 বীতংসে-্পক্ষি- 

বন্ধন রজ্জ স্বারা। 

পরপর,» এ... সর, 



চ্িম তার্জিা আনি তব পাপশরী 
ভিথারিনী-বেশে দাসী! দেশ-দেশানয়ে 
ফিরিব) যেখানে যায) কছিব লেখানে। 

পরম অধর্থাচারী রঘূ-কুল-গতি!! 
ন্ভীরে অরে যথা নাদে কা্িনী, 
এ মোয় দুঃখের বধা, কব মর্বজনে ! 
পথিক, গৃষস্থে। বাজে, কাঙাল, তাপমে- 

যেখানে যারে পাব। কৰ তার কাছে. 

পরম গধর্সাচারী নঘু-কুল-পতি ্ু 

গুধি সারী-তক। দৌছে শিখা যতনে 
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস-নজনী | 
পিধিনে এ কথা, তবে দিব পৌছে ছাড়ি 
অরধো। গাইবে ভায়া বমি বৃ্ক-শাখে। 
'পরম অধর্থাটারী রঘু.কুল-গনি ! 
দিধি গক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি 
“পম অধর্পাচানী রঘুকুল-পততি। 
মিখিব গাছের ছালে। নিবিড় কালনে, 
'পরম অধর্থাচারী রঘূ-কুল-পতি। 
ক্কোদিব এ কথা আমি ভূ-দ-দেছে। 
রচি গাধা, শিখাইব পলী'বাম-দলে। 

বীরানা-কাব্য ১৪৩ 

বরতানি দি তার! গাইবে নাঠিয়া-” 
পরম অধর্থাচারী রঘৃকুল-পতি! 

ধাকে যদি ধর্ম, তুমি অবসথভূজজিবে 
এ কর্মের গ্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে, 
নিরাশ করিলে আজি) দেখিব নয়নে 
তব জাশানৃক্ষে ফলে কি ফা নৃযণি! 
বাড়ালে যাছার মান, থাক তারমাধে 
গৃহে ভুমি। বামদেশে কৌপলা| মহবী-_ 
( এ যে বাম। তবু ল্ধাহীন ভূমি !)- 

রাজ গু রাম) জনক-ননিনী 
মীতা প্রিয়তমা বধু)-এ সবারে লয়ে 

কর ঘর, নরবর, যাই চলি জমি! 
পিডৃ-মাতৃ-ীন গুরে পালিবেন পিতা 

মাতামহাগয়ে পাবে আশ্রয় বাছুনি। 
দিব্য দি! মানা তারে করিব খাইতে 
তথ আর) প্রবেশিতে তব পাগ-গুযে। 

চিরি বক্ষ; মনোচঃখে লিখি শোগিতে 
দেখন। না থাকে যদি পাগ এপরীয়ে; 
পত়ি-পদ-গাতা যদি পতিত্রতা দাসী, 
বিচায় বয়ন ধ্ধ ধ্ম-বীতি-মতে ! 

ইতি প্রবীরানগনাকাত্যে ফেরী-গ্িকা নাম চর: সঃ । 

১১ 



৯৬৬ 

_ শুর তুমি, হে কনর্প-গর্ব -খর্ব-কারি, 
তাহার, অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু । কি আশ্চর্য্য । মরি, 
বালাই লইয়া তব, মরি, রতুমণি, 
দয়ার সাগর তুমি! তা না হ'লে কত 
রাজভোগ ত্যজ্জিতে কি ভ্রাভৃ-প্রেমবশে ? 
দয়ার সাগর তুমি । দয়া কর মোরে, 
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে ! 
চল শীত যাই দৌহে হবর্ণ-লঙ্কাধামে । 
সম পাত্র মানি ভোমা, পরম আদরে, 

অর্পিবেন শুতক্ষণে রক্ষঃকুল,পতি 
দাসীরে কমল-পদে | কিনিয়া, নৃষণি, 
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে, 
ছবে রাজা ) দাসী-ভাবে সেবিবে এ দালী ! 
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত 
নিবেদিব পাদপক্পে বসিয়া বিরলে। 
ক্ষম অশ্র-চিহ্ন পত্রে) আনন্দে বহ্ছিছে 
অশ্রধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে 
হেন সখ, প্রাণসথে ? আসি ত্বরা করি, 
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দ্াসীরে। 

ইতি শ্রীবীরাজনা-কাব্যে শূর্পণখা-পত্তরিকা নাম পঞ্চম; সর্দ;। 

আশ শন 

( অর্জনের প্রতি দ্রৌপদী ) 
[ বৎকালে ধর্ধারাজ যুধিষ্ির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্য্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীর- বর অর্জুন বৈরিনিরধ্যাতনের নিমিত অস্তরশিক্ষার্থ স্বরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া ভ্ৌপনী দেবী তাহাকে নিয়লিখিত পত্রিকাখানি এক খবিপুত্লের সহ- যোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন |] 

হে ব্রিদশালয়বাসি, পড়ে কতু যনে 
এ পাপ-সংসার আর? কেন বা পড়িবে? 
কি অভাব তব, কাস্, বৈজ্যন্ত-ধামে ? 

দেব-ভোগ-্তোগী তুমি, দেব-সভা-মাঝে | 
আসীন দেবেন্ত্রাসনে ! সতত আদরে 
সেবে তোমা ম্ুরৰালা।_পীনপয়োধর' 
স্বতাচী ; হব-উরু রস্ভা ; নিত্য প্রভাময়ী 

উর্ধশী__-কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে 

১৯। দিবে_স্হর্গে। ২১। হমধ্যযা-_দন্দর 
কটিবিশিষ্ট! ( বহত্রীছি সমাস )। 

মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠেশে ! 
কন্তুনী কেশর ফুল আনে কেছ সাধে, 
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে, 
হুমণাল-সুজে তোমা বাধি, গুণনিধি 1 
রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী 

স্বরবালা )১--শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে, 
কি দুখে বঞ্চিত, সথে, শিলীমুখ তথা | 

শ্রম নিত্য! শুনিয়াছি খতুরাজ নাকি 
সাজান সে বনরাজি বিরাজি সে বনে 
নিরস্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে? 
না শুকায় ফুলকুল; মণি-মুক্তা-হীরা 
ব্ণমরকতে বাধা সরোরোধঃ যত ৃ 
মন্দ-মন্গ সমীরণ বছে দিবা-নিশি 

১১। মন্দার-মণ্ডিত--মন্দার নামক দেষতক- 
বিশেষের পুণ্পে ভূষিত । ১২। কেশর-স্বকুলফুল। 



বীরাঙ্গনা-কাব্য ১৩গ্ 

গন্ধামোদে পরি দেশ | কিন্তু এ বর্ণনে 
কিকাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মান্ত্র যাহা, 
নিত্য স্বনয়নে ভূমি দেখ তা, নৃমণি ! 
সশরীরে স্বর্গতোগ ! কার ভাগ্য হেন 
তোষা বিনা, তাগ্যবান্, এ তব-যগুলে ? 
ধন্ত নরস্ফুলে ভূমি ! ধন্ত পুণ্য তব! 
পড়িলে এ সব কথা৷ মনে, শৃরমণি, 
কেমনে ভাবিব, হায়, কু তা আমারে, 
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে? 
তযে বদি নিঞগুণে, গুণনিধি তুমি, 
ভূলিয়া না থাক তারে,_-আশীর্ববাদ কর, 
নমে পদে, ধনঞয়, ক্রপদ-নন্দিনী- 
কৃতাঞজলি-পুটে দাসী নমে তৰ পদে। 

হায়, নাথ, বৃথ! জন্ম লারীকুলে মম! 
কেন যে লিখিল! বিধি এ পোড়া কপালে 
ছেন তাপ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দালীরে 
এনূপে, কে কৰে মোরে? ম্ৃধিব কাহারে? 

রবি-পরায়ণ!, যয়ি, সরোজিলী ধনী, 
তবু নিত্য সমীরণ কনে তার কানে 
প্রেমের রহম্ক-কথ। ! অবিরল লুটে 
পরিমল! শিলীমুখ, গুগ্জরি সতত, 

(কি লজ্জা ! ) অধর-মধু পান করে ছুখে 
স্যজিলা কমালে যিনি, স্কিল দাসীরে 
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, কহ, 
অরিন্দম ? কিন্তু কছি ধর্মে সাক্ষী মানি, 
শুন ভূমি, প্রাণকান্ত । রবির বিরহে, 
নলিনী যলিনী যথা মুদিত বিষাদে ; 

মুদদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিনে 
সাধে বদি শত অলি গঞ্জরিয়া পদে; 

সন্থশ্ব যিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে 
সমীরণ, ফোটে কি হে কতু পক্কজিনী, 
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিছিরে, 
কিরীটি? আধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, 
হায় রে আধার, নাথ, তোমার বিরছে--- 

জীবশৃন্ত, রবশূন্ত, মহারণ্য যেন! 

আর কি কছিব, দেব, ও রাজীব-পদে ? 
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি 
ধনজ্জয়! এই জানি, এই মানি মলে । 

০5০৮ ১, পক এ সহ সি পা (৫৯ এ ২ টন পরার 

৭| শৃরমণি-__বীরশ্রেষ্ট | 

য1 ইচ্ছ করুন ধর্ম, পাপ করি যদি 
ভালবাসি নৃষণিরে,__যা ইচ্ছা, নৃষণপি !: 
হেন ন্বুখ ভূঞ্জি, দুঃখ কে ডরে তুঞ্জিতে ? : 

যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্জসেনী, 

জান তুষি, মহাবশা। তরুণ যৌবনে 
রূপ-গুণ-বশে তব, হায় রে, বিবশ!, 
বরিচ্থ তোমায় মনে ! সধীদলে লয়ে 
কত যে খেলিন্ু খেলা, কছিব কেমনে? 
বৈদেহীর গ্থুকাহিনী শুনি লোকমুখে, 
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, 
পৃজিতাম শিবধন্ুঃ ; কহিতাম সাধে,_ 
ধাবিবেশে স্বপ্ন আস্ত দেখাও জনকে 
(জানি কামরূপ তুমি 1) দিতে এ দ্বাসীরে 
সে পুরুষোস্তমে, যিনি ছুই খণ্ড করি, 
হে কোদণ্ড, ভাঙ্ষিবেন তোমায় ত্ববলে ! 
তা হ'লে পাইব নাথে, বল্পি-শ্রেষ্ঠ তিনি! 

শুনি বৈদর্তার কথা, ধরিতাম ফাদে 
রাজছংসে ; দিয়! তারে আহার, পরায়ে 

স্ববর্ণ-তুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে, 
“যমুনার তীবে পুরী বিখ্যাত জগতে 
ছন্তিনা )-তথায় তুমি, রাজহংসপতি, 
যাও শীঘ্র শৃন্তপথে, ছেরিবে সে পুরে 
নরোত্তমে ; তার পদে কহিও, দ্রৌপদী 

তোমার বিরহে মরে জ্রপ্ন নগরে ।' 
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া । 
ছেরিলে গগনে মেঘে, কছিতাম নষি )-- 

/“বাছন ধাহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি, 
পুত্রবধূ তার আমি ; বু তুমি মোরে, 

বহু যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে । 
জল-দানে চাতকীরে, তোষ দাতা ভূমি। 
তোমার বিরছে, ছায়, তৃষাতুরা বা 
সে চাতকী, ভূষাতুরা আমি, ঘনমণি !. 
আমার বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !? 

আর কি শুনিবে, নাথ? উঠিল যৎকাত 
জনরব,__“অতুগৃছে দহি মাতৃ-সহ 
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাও্রথী'-_. 
কত যে কাদিস্থ আমি, কব তা কাহারে ? 
কাদিহ্ব--বিধবা যেন হুই্থ যৌবনে !. 
প্রাধিস্থ রতিরে পৃজি,_হুর-কোপানলে, 

১৭। বৈদর্তী--বিদর্ভরাজ-তনয়।, দময়তী | 
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ছে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণপতি তব, 
কত যে সহিলা হুঃখ, তাই প্মরি মনে, 
বীচাও মদনে মৌর, এই ভিক্ষা মাগি ! 
পরে স্বয়ংবরোতৎসব। আধার দেখিঙ্থ 

চৌদিক্, পশিশ্থ যবে রাজসভা-মাঝে ! 
সাধিস্থ মাটারে ফাটি হইতে ছুখানি ! 
ঈড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিহছু,_“খাসয়া 
পড় ভূমি পোড়া শিরে বজ্জাগ্রি সদৃশ, 
হে লক্ষ! জলিয় আমি মরি তব তাপে, 
প্রাণপতি জতুগৃহে জলিলা যেমতি ! 
না চাহি বাচিতে আর, ৰবাচিব কি সাধে ?' 

উঠিল সভায় রব,নারিলা তেদিতে 
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররধী যত ।'__ 
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে । 
ভম্মরাশি-মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-ূপে 

কি কাজ করিলা তৃমি, কে না জানে ভবে, 
রধধীশ্বর ? বন্ত্রনাদে ভেদিল আকাশে 
যৎগ্চ-চক্ষুঃ তীক্ষ শর | সহসা ভাসিঙগ 
আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিচ্থু হ্ববাণী 

( শ্বপ্রে যেন!) এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি ! 
ফুলমালা দিয়া গলে, বর নরবরে 1" 
চাহিস্থ বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি 
অতাশীর ভাগ্যদোষে ! তা হ'লে কি তবে 

এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ? 
কিন্ত বুথা এ বিলাপ !-_হুহুঙ্কারি রোষে, 

জক্ষ রাজরঘথী যবে বেড়িল তোমারে ; 

অন্থরাশি-নাদ সম কন্দুরাশি যবে 
নাদিল সে স্বয়ংবরে ;--কি কথা কহিয়া, 
সাহুসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে? 
যদি ভূলে থাক তূমি, ভূলিতে কি পারে 

দ্রৌপদী ? আসন্নকালে সে স্ুকথাগুলি 
জপিয়। মরিব, দেব, মহামন্ত্রজ্ঞানে | 

_ “আশারূপে মোর পাশে দীড়াও, রপসি । 
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্ত্রমুখ হেরি, 
চন্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দর্রের দেহে 
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি ? 

আমি পার্থ 1'__ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে 
অনর্গল অশ্র্পল এ লিপি ! কেন না,_- 
ইয় রে, কেন না আমি মরিহ্থ চরণে 

' সেদিন !--কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে, 
আধা, বধু। এ অশ্রুনীরে তব কিন্করী !--* 

(৩০ ররর... ৯৮... পপ... ০.০ সর ++. 

২৩। নিিরডাটিজানিটিরণ গবীর 
সফীপে | এবেস্থর নিকটে যে ব্যক্তি যা! কাষন। 
করে, সে তত্ক্ষণা্ তাছা! পায়। 

দুহ-_পৃরণ করা। 

সাইটে 

* * এতদূর লিখি কালি, ফেলাইস্ দুরে 
লেখনী ! আকুল প্রাণ উঠিল কাদিয়া 
স্যরি পূর্বব-কথা যত। বসি তরু-মূলে, 
হায় রে, তিতিচ্ু, নাথ, নয়ন-আসারে !, 
কে মুছিল চক্ষুঃ-জল ? কে মুছিবে কহ? 
কে আছে এ অতাগীর এ তব-মগডলে ? 
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে ) 
কিংৰা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে, 
প্রাণেশ, ত্জিলে দেহ আর না পাইব 
হেরিতে ও পদযুগ,-__সাম্বনি পরাণে, 
ভূলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাচিবারে ! 

অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে, 
পায় যদি সোহাগায় ! কস্ত কহ, রথি, 
কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে ? 
কহ ত্রিদিবের বার্তী। ববীশ্বর তুমি, 
গাথি মধুমাথা গাথা পাঠাও লসীরে | 
ইচ্ছা বড়, গুণমপি, পরিতে অলকে 
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি, 
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুস্তলে । 
শুনেছি কামদা ন; কি দেবেস্ত্রের পুরী )-- 
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে, 
ভুলিতে পার হে যদি সুরবালা-দলে, 
এ কামনা কামছুঘে কর দয়! করি, 
পাও যেন অভাগীরে চর্ণ-কমলে 
ক্ষপকাল! জুড়াইব নয়ন, দ্ুযতি, 
ও বূপ-মাধুরী হেরি,_ভূলি এ বিচ্ছেদ ! 
অপ্রা-বল্লীভ তুমি নর-নারী দাসী; 
তা ব'লে করো না ত্বণা--এ মিনতি পদে। 
শ্বর্ন-অলগ্কার যারা পরে শিরোদেশে, 
কে, হস্তে; পরে না কি রজত চরণে ? 

কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে 
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি ! 
ধর্ঘদ-কর্দ্দে রত সদা ধর্রাভ-খবি; 
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে 
শাস্্ালাপে | মুগয়ায় রত ভ্রাতা তৰ 
মধ্যম ; অন্ুজন্ধয় মহা-তক্তিভাবে, 

০ শপ শল পিসী পীপ পপ কিস 

কাম-্কামনা, 
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সেবেন অগরজ-ঘয়ে) যথামাধ্য দামী 
. নির্বাছে, ছে মন্থাবাহ, গৃহ-কার্ধ্য যত | 

কিন্ত দমন! সবে তোমা বিছনে । 
প্রি তোমা অশ্রনীরে তিতেন নৃপছি। 
আর তিন ভাই তব। ম্মরিয়া তোমারে, 
আকুল এ গোড়া প্রাণ, ছায়, দিবানিশি । 
পাই যদি অবসর, কুটার ডেয়াগি 
্ৃতি-দূতী স, নাধ, ভ্রমি একাকিনী 
পূর্বের কাহিনী যত ্তনি তার মুখে! 

পাওুব-কুল-তরঙ্, মহেঘাজ। মি । 
বিমুখিবে তুমি, সখে। সমুখ-ময়ে 
তীয় দ্রোগ কর্ণ শূয়ে? নাশিবে কৌরবে। 
ব্াইবে রাজাসনে পাধুকুল-রাজে-_ 
এই নীত গায় শাশা নিহ্য এ আশ্রমে । 
এই সঙ্গীত-ধবনি, দেব, শনি জ্ঞাগরণে। 
শুনি সৃপ্নে নিশাতাগে এ মঙ্গীত-ধবনি ! 

কে শিখায় অস্ত্র তোমা কহ মুরপুরে, 
অস্তি-কূল-গুর তুমি? এই দুর-দলে 
প্রচ্ত গাততীৰ তুমি টঙ্কারি তষ্কারে 
দছিলা খা্ডবরণে | জিনিল! একাকী 

.. লক্ষ রাজে। রধিরাত, লক্ষ-তেদ-কালে। 
নিপাতিল| তৃমিচলে বলে ছৃ্নবেশী 
কিরাছেরে। এ ছলনা, কছ কি কারণে? 
এসফিনি, নররন্ব! কে ফেরে বিদেশে 

যুবতী পর্থীনে ঘরে রাখি একাকিনী? 
কিন্তু যদি দুরনারী প্রেম-ফাদ পাতি 
বেঁধে থাকে মনঃ) বধু, ক্র ভরাভূ-তরয়ে 
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরইঃ! 

আর কি অধিক কব1 ঘটি দয়া থাকে, 
আমি দেখ কি দশায় তোমার বিরছে, 
কি দশায়, গ্রাণেশ্বর, নিবামি এ দেশে । 
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজ্বন বনে 
ধিপতরী পুণাব্তী পর্বপুগ্যবলে 
্বেচ্াচার পুন্ধ তীর! তেজন্বী দৃশিত্ 
দিবামুখে রবি যেন। বেদ-অধায়নৈ 
সদা রত! দয় করি বছিবেন তিনি, 
মাত-অন্ুরোধে পত্র, দেবেন্র-মদনে | 
যথাবিধি গুতা তার করিও, মুমতি । 
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন ছেখা। 
কি কহিষ্, নবোততম 1 কি কাজ উত্তরে? 
পত্রব্ সহ ফিরি ঘাইল এ বনে। 

২| শ্রানৃত্রয়ে--কবি অনবধানতা। বশত; এই 
রবন্ধেই ইতিপূর্বে দুইবার ত্রানতৃটয়ের বা 
লিখিয়া ভরাতৃত়্্ লিখিয়াছেন | ৯| স্বেচ্ছাচার-- 
কবি এই কথাটি এানে প্রচলিত নিন্াহচক অর্থে 
ব্যবহার না করিয়া তপোবলে স্বর্গ-গমনাদি 
আ[লীকিক কার্ধযসম্পাদনে সমর্থ অর্থে সরিবেশিত 
বরিয়াছেন। 

ইতি প্রীবীর্গনা-কাধো দ্রৌপদী-প্জিকা নাম ঝট সর 
হছে লিন তি 



ভ্পগুক্য ভঙ্গ 

( ছুর্যযোধনের প্রতি ভানুমতী ) 
[ তগদত্তপুত্রী ভাহ্মতী দেবী রাজা ছুর্ষ্যোধনের পত্ী। কুরু-শ্রেষ্ঠ ছূর্য্যোধন পাওবকুলের 
সহিত কুরুক্ষেব্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্জমহিষী ভাছমতী তীহার নিকট 
নিয়লিখিত পন্ত্িকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন | ] 

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি 
করি যাল্জা, পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে ! 
নাহি নিদ্রা, নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে । 
না পারি দেখিতে চোখে খাচ্ছদ্রব্য যত। 
কতৃ ধাই দেবালয়ে ; কভু রাজোগ্ভানে ; 
কু গৃহ-চুড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া 
রণ-স্থল। রেথু-রাশি গগন আবরে . 
ঘম ঘনজালে যেন ; জ্বলে শর-রাশি, 
বিজলীয় বলা সম ঝলসি নয়নে 
শুনি দূর-সিংহনাদ, দূর-শঙ্খ-ধবনি, 
কাপে হিয়া থরথরে ! যাই পুনঃ ফিরি। 
সতত্ভের আড়ালে, দেব, দীড়ায়ে নীরবে, 
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা, 
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি ! 
কি যে শুনি, নাহি বুঝি--আমি পাগলিনী ! 

মনের জালায় কভূ জলাঞ্জলি দিয়া 
লজ্জায়, পড়িয়া! কাদি শাশুড়ীর পদে, 
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা-ছুখানি ! 
নাহি সরে কথা মুখে, কাদি মাত্র খেদে! 
নারি সাম্বনিতে মোরে কাদেন মহ্ী ; 
কাদে কুরু-বধূ যত ! কীদে উচ্চ-রবে, 
মায়ের আচল ধরি কুরু-কুল-শিশ্ত, 
তিতি অশ্রনীরে, হায়, না জানি কি হেতু ! 
দিবা-নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে। 

কুক্ষণে মাতুল তব-_ক্ষম ছুঃখিনীরে-_ 
কুক্ষণে মাতুল তব ক্ষত-ফুল-গ্লানি, 

আইল হস্তিনাপুরে ! কুক্ষণে শিথিল! 
পাপ অক্ষবিষ্তা, নাথ, সে পাপীর কাছে। 

এ বিপুল কুল, মরি, মজালে ছুর্খতি, 
কাল-কলিরপে পশি এ বিপুল কুলে! 

ধম্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্রাজসম 
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে, 
ভীম-পরাক্রমী শূর, ছুর্বার সযরে ! 
দেব-নর-পৃজ্য পার্থ__অবার্থ প্রহরী । 
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল স্মৃতি, - 
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি? 
মেদিনী-সদনে রম। দ্রুপদ-নল্িলী ? 
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা ভূপতি? 
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি, 
কেন অবগাহ দেহ কর্ধ্বনাশা-জলে ? 
অবহেলি দ্বিজোতমে চণ্ডালে তকতি ? 
অদু-নিস্ব, নীর-বৃন্দ-ফুল-ছুর্বাদলে 
নহে মুক্তাফল, দেব! আর কি কহিব? 
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আযারে ? 

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা যাগি, 
কষত্রমণি ! ভাবি দেখ,_চিত্রসেন যবে, 
কুরুবধূদলে বাধি তব সহ রথে 
চলিল গন্ধর্বদেশে, কে রাখিল আসি 
কুল, যান, প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ? 
বিপদে ছেরিলে অরি, আননসলিলে 
তাসে লোক; তুমি যার পরযারি, রাজা, 
তাসিল সে অশ্রনীরে তোমার বিপদে ! 
ছে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ শরজালে 

চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে, 
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব 
অসহায় যবে তুমি,-হাঁয়, সিংহ সয, 
আনায়-যাঝারে বন্ধ বিপু কৌশলে? 



বীরাঙ্গনা-কাব্য ১১১ 

ছে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে 
মানব-ৃদয়ে তুমি কর গে! বসতি ! 

কেন গর্ধী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর, 
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জ্িনিল যে রণে, 
তোম] সহ কুরুসৈন্ত দলিল একাকী 
মত্ন্তদেশে ; আটিবে কি রাধেয় তাহারে? 
হায়, বুথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কততৃ 
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্ত্র সিংছেরে ? 

হৃতপুজ সখা তব ! কি লজ্জা, নৃমণি, 
ভূমি চক্রবংশচূড় ক্ষব্রবংশপতি ? 

জানি আমি, ভীমবাহু ভীম্ম পিতামহ ; 
দেব-নর-আ্রাস বীর্যে দ্রোণাচার্ধ্য গুরু । 
ন্লে-প্রবাহিণী কিন্তু এ দোহার বছে 
পাণ্বঙ্গাগরে, কান্ত, কহিচ্গ তোমারে । 
যদিও না হয় তাহা; তবুও কেমনে, 

হায় রে, প্রাবাধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ? 
উত্তর-গোগৃছ-রণে জিনিল কিরীটা 
একাকী এ বীরম্বয়ে। স্যত্রিলা কি তুমি 
দাবাগ্ির রূপে, বিধি, ভিষু ফাস্তনিরে 
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ? 

শুন, নাথ, নিদ্রা-আশে মুদি যদি কু 
এ পোড়া নয়ন ছুটি) দেখি মহাভয়ে 

শ্বেত-অস্ব কপিধবজ শ্ন্দন সম্মুখে ! 
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ। বাম করে 
গাণ্ডীব--কোদাগাতম। ইরল্মদ-তেজা ; 

মর্তেদী দেব-অল্ত্র শোভে ছে দক্ষিণে । 
কাপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি ! 
গরজে বাযুজ ধ্বজে কালমেঘ যেন! 
ঘর্খরে গন্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া 
কালাগ্রি। কি কব, কিরীটের আতা ? 
আছ, চন্দ্রকল! যেন চক্দ্রচুড়-ভালে ! 
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্ত পানে 
ধায় রখবর বেগে! পলায় চৌদ্দিকে 
কুরুসৈম্ত-_তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে 
যথা! কিংবা বিহঙ্গম ছেরিলে অদূরে 

১৯। জিঝুঃ ফান্তনিরে--জয়শীল অর্জুনকে । 
২৩। শ্ুদন রথ । 
২৪। ইরল্মদতেজা- বজ্জসদৃশ তেজোবিশিষ্ট। 
২৭। দেবদত্ত-ধ্বনি--অর্জুনের শঙ্খনাদ। 
২৮। বাযুজ--পবনপুত্র হনৃষান্। 

পাপা সস ৯৯ জপ... ১ 

বজ্তনথ বাজে যথা পলায় কৃজনি 
ভীতচিত ; মিলি আখি অমনি কীদিয়। ! 

কি কব ভীমের কথা ? মদকল করি- 
সদৃশ উন্মদ ছুষ্ট নিধন-সাধনে ! 
জবাযুগ-সম আখি-_রক্তবর্ণ সদা । 
মার মার শব মুখে ! ভীম গদ] হাতে, 
দগুধর-হাতে হায়, কালদণ্ড যথা ! 
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে 
ধরিল! ছুরস্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী। 
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে-_ 
সর্ব-অন্তকারী ফিনি ! ব্যাস্ত্রী বুঝি দিল 
দগ্ধ ছুষ্টে! নর-নারী-স্তন-ছুগ্ধ কতু 
পালে কি, কহ, হে নাথ, ছেন নর-যমে ? 

বাড়িতে লাগিল লিপি ) তবু ত কছিব 

কি কুম্প্র, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে 
দেখিম্থ ;-_বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ; 
আকুল সতত প্রাণ ন! পারি বুঝিতে 
একুছক! গত রান্দর্রে বসি একাকিনী 
শয়ন-মন্দিরে তব-_নিরানন্দ এবে-- 
কাদিহ্থ। সহসা, নাথ, পৃরিল লৌরতে 
দশ দিশ; পূর্ণচজ্্র-আড1 জিনি আতা 
উজ্লিল চারি দিক্ ; দাসীর সম্মুখে 

দাড়াইলা দেববালা-_ অতুলা জগতে । 
চমকি চরণধুগে নমিন্ু সভয়ে । 
মুছিয়৷ নয়নজ্ঞল, কহিলা কাতরে . 
বিধুমুখী,_'বৃধ! খেদ, কুরু-কুল-বধু, 
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে 
বিধির নির্বন্ধ, হায়, এ তবমওলে ? 
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র !' দেখিস্থ তরাসে, 
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভৃমি ! 
বহিছে শোণিত-সতোত প্রবাহিণীরূপে 
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন 
চুর্ণ বন্ধে; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী 
তগ্ন) শত শত শব ! কেমনে বণিব 
কত যে দেখিম্ু, নাথ, সে কাল-মশানে ! 

দেখিস্থু বীরেন্দ্র এক শরশয্যোপরি ! 

৪ উদ্মদ-_উন্মাদযুক্ত, বাহৃজ্ঞানশুন্ত । [ উৎ 

৩৫। কাল-মশানে-__সংহারকারী শ্বশানভূমিতে ॥ 



১১২ মাইকেল-্রস্থাবলী 

রাজরঘী এক জন যান গড়াগড়ি 
তগ্ন-উরু ! কীদি উচ্চে উঠিম্থ জাগিয়। | 
কেন এ কুস্বপ্র, দেব, দেখাইলে মোরে ? 

এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি ! 
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চ রথী | 
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চজনে; 

আর এক মহারঘী পতিত ভূতলে, 
কণ্ঠে শৃন্তগুণ ধুঃ-্ীড়ায়ে নিকটে, 
আস্ফালিছে অমি অরি-মস্তক ছেদিতে ! 
আর এক বীরবরে দেখিঙ্গু শয়নে 
ভূশষ্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি 
রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে 
আভাহীন ভান্কদেব,-মহাশোকে যেন ! তোষ অন্ধ বাপ-মায় ; তোষ অভাগীরে $-- 
অদূরে দেখিন্ হদে; সেহুদের তীরে রক্ষ কুরু-কুল, ওহে কুরুকুলমণি 1 

ইতি ্ট্রাবীরাঙ্গনা-কাব্যে ভাহুমতী.পত্রিকা নাম সপ্তমঃ সর্গঃ। 

অভ ভগ 

( জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা ) 

[ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্ঠা ছঃশলাদেবী সিদ্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহ্যী। অতিমন্থার 
নিধনানস্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদ্ছুবণে ছুঃশলাদেবী নিতান্ত ভীত হইয়া 
নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন |] 

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে, সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে 
হায়, কে কহিবে মোরে,-ভ্তানশৃন্ত আমি ! সঞ্জয়ের মুখপানে রছিল চাহিয়া | 
শুন, নাথ. মনঃ দিয়া ১--মধ্যাঙ্ে বঙিম্, 'দেখ, কুরুকুলনাথ,'-_পুন: আরস্ভিলা 
অন্ধপিতৃপদতলে সঞ্জয়ের মুখে রদর্শী-_“ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ 
শুনিতে রণের বার্ত | কহিলা স্বমতি-_ সর সপ্ত রখী। সারে 
(না জানি পূর্বের কথা ছিস্থ অবরোধে আর্জনি, পাবক যেন গহন বিপিনে 1 
প্রবৌধিতে জননীরে ? ) কহিলা হুমতি পড়িছে অগণ্য রী, পদাতিক-ব্রজ ; 
সঞ্জয়,_“বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ) 
ৃতদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ, সভয়ে হেযিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে 
অগ্রিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে ! 
প্রাণপণে যুঝে যোধ ) হেলায় নিবারে 
অন্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্ত শুরকূলে 
অভিমন্থ্য !' নীরবিলা এতেক কহিয়। 

কাদিছেন পুল্র তব দ্রোণগুরুপদে !__ 
মজিল কৌরব আজি আর্জনির রণে ! 

কাদিলা আক্ষেপে পিতা) কাদিয়া মুছিন্ু 
অশ্রধারা। দুরদর্শা আবার কহিলা ;-- 
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারঘী, ২। শুন্ভগুণ_ছিলাবিহীন। ৩। অরি__ 

ক্রুপদ রাজা, প্লোণাচাধ্য কর্তৃক অপমানিত হইয়া 
ক্রোণের অরিরূপ স্বরূুত যজ্ঞোন্তব ধষ্টছযয়নামা পুত্র 
লাভ করেন। ১৬। সপ্ত মছারথী--ছুর্যযোধন, ঘোর রণ! কোন রী গুধসহ কাটে 
ছুঃশাসন, ফ্বোণাচার্ধয, ককপাচার্ধয। কর্ণ, অশ্বখামা ও ধনু; ) কেহ রথচুড়া, রথচক্র কেছ। 
শকুনি। কাটিয়া পাড়িলা দ্রোশ ভীম-অস্ত্রাধাতে . 

কুরুরাজ |! লাগে তালি কর্ণযূলে শুনি 
কোদগুটগ্কার, প্রভূ! বাজিল নির্খোষে 
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কবচ ) মরিল অশ্ব ) মরিল সারণি ! 

রিজ্তহত্তক এবে বীর, তবুও যুঝিছে 
মদকল হৃ্তী যেন মন্ত্র রণমদে !' 

নীরবিয়! ক্ষণকাল কহিলা কাতরে 
পুনঃ দূরদর্শী ; -'আছা ! চিররাহু-গ্রাসে 
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে ! 
অন্ঠায়-সমরে, নাথ, গত্জীব, দেখ, 

আর্জুনি ! হঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রখী, 
নাদিছে কৌরব-কুল জয় জয় রবে! 
নিরানন্দে ধর্শরাজ চলিলা। শিবিরে 1" 

হরষে বিধাদে পিতা, শুনি এ বারা, 
কাদিল! ; কাদিছু আমি । সহসা ত্যজিয়া 

আসন সঞ্জয় বুধ, কাতাঞ্জলি-পুটে 
কহিলা সভয়ে ;-_-উঠ, কুরুকুলপতি, 
পুজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু । 
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি 
অধীর বিষম শোক ! গরজে গঞ্ভীরে 
হনু স্বর্ণরথচূড়ে ! পড়িছে ভূতলে 
থেচর ; ভূচরকুল পলাইছে দূরে ! 
চক্ষকে দিব্য বন্ম ; খেলিছে কিরীটে 
চপল ; কাপিছে ধরা থর খর থরে! 
পাঙু-গণ্ড ভ্রাসে কুরু ; পা$-গণ্ড আ্রাসে 
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্তীবীর কোপে! 
মুহক্মুহঃ ভীমবাহ টঙ্কারিছে বামে 
কোদণ্-ব্রক্ষাগুক্াস। শুন কর্ণ দিয়া, 
কছিছে বীরেশ রোষে তৈরব নিনাদে 7-- 

কোথ। জয়ন্ত্রথ এবে--রোধিল রে বলে 
বাহমুখ 1 শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত; 
ভূমি হে বন্ুধা, শুন; তুমি জলনিধি ) 
তুমি স্বর্গ, জন; ভূমি পাতাল পাতালে 
চক্র, হৃর্ধয, গ্রহ, তার, জীব এ জগতে 
আছ যত, শুন সবে; না বিনাশি ঘদি 
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি ! 
অগ্নিকৃণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে, 
না ধরিব অস্ত্র আর এ তব-সংসারে !' 

অজ্ঞান হুইয়| আমি পিতৃ-পদতলে 
পড়িস্থ। যতনে যোরে আনিয়াছে হেখা-_ 
এই অস্তঃপুরে--চেড়ী, পিতার আদেশে । 

কহ, এ দাসীরে, নাথ, কহ সত্য করি; 

২৯। জলনিধি--সমুত্র | 

১$ 

কি দোষে আবার দোষী জিজুঃর সকাশে 
তুমি? পূর্ববকথা ম্মরি চাহে কি দণ্ডিতে 

তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ 1 কোথায় রোধিলে 
কোন্ স্যুহমুখ তৃমি, কছ তা আমারে ? 

কছ্ শীঘ্র, নছে, দেব, মরিব তরাসে ! 
কীপিছে এ পোড়া হিয়াঘর খর করি ! 
আধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে ! 

নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্ত মুখে ! 
কাল-অজগর-গ্রাসে পড়িলে কি বীচে 

প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে 

কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফালন্তনি রুষিলে? 
হছে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে কোন্ পাপদ্দোষে 

আনিলে নাথেরে ছেখা, এ কাল-সমরে 
তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা 
জ্বো্ঠ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে ! 
নাদিল কাতরে শিবা; কুকুর কাদিল 
কোলাহুলে ; শূল্তমার্গে গর্জিলা ভীষণে 
শকুনি-গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে 
বিছুর_ম্থমতি তাত /--ত্যজ এ নন্মনে, 
কুরুরাজ ! কুরুবংশধ্বংসরূপে আজি . 
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা 
সে কথ! ! ভূলিলা। হায়, মোহের ছলনে ! 
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল ! 
শরশয্যাগত তীক্স, বৃদ্ধ পিতামহ 
পৌরব-পক্কজ-রবৰি চির-রাহুগ্রাসে ! 
বীর্ষ্যাস্কুর অভিমন্ু হত-জীৰ রণে ! 
কে ফিরে আসিবে বীচি এ কাল-সমরে ? 

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি, 
ফেলি দুরে বর, চর্ঘ। অসি, তৃণ, ধঃ। 
ত্যজি রথ, পদত্রজে এস মোর পাশে । 

১। জিফু- -অর্জদুন। ২। পূর্ব্বকথা_-কাম্যকৰনে 
জ্রৌপদীসহ পঞ্চপাগুবের অবস্থানকালে ছূর্যে্যাধনের 

কৌশলে ক্রৌপদীকে হরণ 

শ্রবণে ভীমার্জুন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে মুক্ত করেন এবং জয়দ্রথকে সমুচিত শাস্তি 
দেন। মহাভারতের বনপর্ব ভ্রষ্টব্য। 

৮। রসশন্ত--ভয়ে ও চিন্তায় শুফ। 
২৬। পৌরব-পন্ধজ-রবি-_পুকুবংশবূপ পদ্ব- 

সম্বন্ধীয় সুর্য । 



১১৪ 

এস, নিশাযোগে দৌছে যাইব গোপনে, 
বথায় হ্ুন্দরী পুরী সিদ্কুনদর্তীরে 
ছেরে নিজ প্রতিযুর্তি বিমল সলিলে, 
হেরে-ছাসি বদন! স্বুবদন যথ! 
দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে 
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চ পাওুরী ? 
চাহে কি হে অংশ তারা তব বাজ্যধনে ? 
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি, 
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে, 
সমপ্রেমপান্ত্র তব কুস্তীপুক্র বলী। 
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাঙুপতি ; 

এক জন জন্যে কেন তাজ অন্ত জনে, 
কুটুষ্ব উভয় তব 1__-আর কি কহিব, 
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ? 

তবে যদি গুণ-দোষ ধর, নরমণি $-- 

পাপ অক্ষক্রীড়া-ফীদ কে পাতিল, কহ ? 
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া 
রজন্বলা ভ্রাতৃবধ্? দেখাইল তারে 
উরু? কাড়ি নিতে তীর বসন চাহিল-_ 
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ? 
ভ্রাতার শ্ুকীন্তি যত, জান না কি তুমি ? 
লিখিতে সরমে, নাথ, না সরে লেখনী ! 

এস শীন্ত, প্রাণসথে, রণভূমি তাজি ; 
নিন্দে যদি বীরবুন্দ তোমায়। হাসিও 
স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে নাজানে, কহ, 
মহারথী রথিকুলে সিদ্কু-অধিপতি ? 
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ 
রিপুঃ কিন্ত এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে 

পপ 

৭ | রাজ্যধনে--এখানে কবি সম্বন্ধের বিভক্তি 

স্থলে অধিকরণের বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। 
২১। মম হেতু আমি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের 

সহোদরা বলিয়া । 

মাইকেল-্গ্রস্থাবলী 

কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সমৃশ ? 
ক্ষত্রকুল-রথী তুযি, তবু নরযোনি 
কি লাজ তোমার নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ 
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ? 
কি করিলা আখগুল খাগুব-দাহনে ? 
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্বাধিপতি ? 
কি করিলা লক্ষ রাজ। ম্বয়ংবরকালে ? 
স্নর, প্রভু, কি করিলা উত্তর-গোগৃছে 
কুরুসৈন্তনেতা যত পার্থের প্রতাপে ? 
এ কালাগ্নিকুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে? 
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে? 

তুলে যদি থাক মোরে, ভূল না নম্দজনে, 
সি্ুপতি )__-মণিভদ্রে তুল না, নৃমণি ! 
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে 
রসদানে ; পিতৃশ্ষেহ। হায় রে, শৈশবে 
শিশুর জীবন নাথ, কহিন্থ তোমারে । 

ভ্তানি আমি, কহিতেছে আশা তব কানে-_-. 
মায়াবিনী ;--দ্বেণ-গুক সেনাপতি এবে ; 
দেখ কর্ণ ধঙ্ুদ্ধরে, অশ্বামা শৃরে, 
কুপাচার্ধ্যে ;-_ছুর্য্যোধনে-_-ভীম গদাপাশি ! 
কাহারে রাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ? 

কেলেপার্ধ? কিলামর্ধ্য তাহার নাশিতে 
তোমায় ?'--স্তন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী। 
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে ! 

মুদি আখি, তাব,_দাসী পড়ি পদতলে) 
পদতলে মণিভদ্র কাদিছে নীরবে । 

ছগ্সুবেশে রাজদ্বারে থাকিব দীড়ায়ে 
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী, 
লয়ে কোলে মণিতদ্রে। এস ছগ্সবেশে, 
না কয়েকাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব 
এ পাপ নগর ত্যঞ্ি সিদ্কুরাজালয়ে । 
কপোতমিধুন সম যাব উড়ি নীড়ে! 
ঘটুক য1 থাকে ভাগ্যে কুরু-পাওু-কুলে! 

ইতি শ্ীবীরাঙ্গনা-কাব্যে ছুঃশলা-পত্রিকা নাম অষ্টমঃ সর্গঃ | 



ললহম হল 

( শান্তনুত্ন প্রতি জাহ্নবী ) 

[ জাবীদেবীর বিরছে রাজা শাস্তস্থ একান্ত কাতর হইয়! রাজ্যাদি পরিত্যা
গপূর্ববক বহুদিবস 

গঙ্গাতীরে উদাসীন তাবে কালাতিপাত করেন। অমৈবস্থ-অবতার দেবব্রত (যিনি 

মহাতারতীয় ইতিবুত্বে তীন্ম পিতামহ নামে প্রধিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্বীর্দেবী নিলিখিত 

পত্তিকাথানির সহিত পুত্রবরকে রাজসরিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 

বৃথা তুমি নরপতি, ভ্রম মম তীরে উজ্জ্লিবে বংশ তব, চ্্রবংশপতি 

বুথ! অশ্রম্জল তব, অনর্গল বছি, 

মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি ! 

ল ভূত-পর্বকথা, তুলে লোক যথা 

১-৪১৪১৯ । এ চিরবিচ্ছেদে 

এই হে ইধধমাত্র, কহিহ্থ তোমারে ! 

হর-শিরঃ-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি 

জাহবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে 

কাটাই এত কাল তোমার আলয়ে, 

কছি, শুন। খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোধে 

ভূতলে জন্মিতে শাপ দিল! বন্দলে 

যে দিন, পড়িল তার! কাদি মোর পদে, 

করিয়া যিনতি-স্ত্রতি নিষ্কতির আশে । 

দিমু বর_'মানবিনীতাবে তবতলে 

ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে ৷ 

ববি তোমারে সাধে, নরবর তৃষি, 
কৌরব। ওরসে তব ধরিছ্থু উদরে 

অষ্ট শিশু _অষ্ট বন্থু তারা, নরমণি ! 

কুটিল এক মৃণালে অঃ সরোরুহ ! 

কত যে পুণ্য, হে তব, দেখ ভাবি মনে ! 

সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে হ্বর্গধামে | 

অষ্টম নঙ্গনে আজি পাঠাই নিকটে; 

দেবনররপী বকে গ্রহ বন্ধে তুমি, 
রাজন! জাহবীপুক্র দেবব্রত বলী 

শোভিবে তারত-ভালে শিরোমপিনপে, 

যথ! আদিপিতা তব চক্্রচুড়-চুড়ে ! 

'তব হেতু । নিরখিয়া চন্দরমুখ, ভূল 

এ বিচ্ছেদ-ছুঃখ তুঁমি। অখিল জগতে, 
নাহি ছেন গুণী আর, কহিষ্থ তোমারে । 

মহাচল-কুলপতি হিমাচল যথা; 
মদপতি সিল্ধুলদ ; বন-কুলপতি 
খাওব রধীন্দ্রপতি দেবব্রত রধী-- 
বশিষ্ঠের শিষ্য-শ্রে্ ! আর কব কত? 
আপনি বাগৃদেবী, দেব, রসনা-আসনে 

আসীন!) হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা 

যমসম বল তৃজে ! গহন বিপিনে 

যথা সর্ববতূক্ বহ্ছি, দুর্বার সমরে ! 
তব পুণ্য-বৃক্ষফল এই, নরপতি ! 

স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে 
পূর্ণশশী ! যত দিন ছি তব গৃছে, 

পাইন্থ পরম গীতি! ক্ৃতজ্ঞতাপাশে 

বেঁধেছ আমারে তুমি ) অভিজ্ঞানরূপে 
দিতেছি এ রত্ব আমি, গ্রহ, শাস্তমতি। 

পত্বীভাবে আর তুমি তেবে! না আমারে। 
অলীম মহিমা! তব) কুল-মান-ধনে 

১৩। হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা--যেপ গঞ্সে 

লক্দীদেবীর অবস্থিতি, তদ্রপ ভীমের হৃদয়ে দয়ার 

১১। বন্থদলে--ভব, গ্রব, সোম প্রভৃতি অষ্ট বাস। . ্ 

বন্থকে। ২৯। অভি্তানরূপে-শ্মরণের উদ্বোধকস্বরূপ ) 

৩ গ্রহস্্প্রহণ কর। শৃতিকারহ চিহ্বম্বরীপ | 



১১৬ মাইকেল-গ্রন্থাীবলী 

নয়কুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমগুলে ! কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্ব-কথা ভুলি, 
তরুণ যৌবন তব /-_যাও ফিরে দেশে, _ করি ধৌত তক্তিরসে কামগত যনঃ, 
কাতর! বিরহে তব হক্তিনা নগরী! . প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেক্নন্দিনী 

যাও ফিরি, নরবর, আন গৃছে বরি কুপ্রেকশৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে । 
বরাঙ্গী রাজেজ্্রবালে ; কর রাজ্য সুখে ১ 
পাল প্রজা, দম রিপু, দণ্ড পাপাচারে-_. 
এই ছে শ্থরাজনীতি $---বাড়াও সতত 
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে ! 

বরিও এ পুজ্রবরে যুবরাজ-পদে 
কালে । মঙ্কাবশা পুত্র হবে তব সম, 

বশন্ছি; প্রদীপ যখ! অঙ্গে সযতেজে 
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তে্জস্্ী | 

যত দিন ভবধামে রছে এ প্রবাহ, 
ঘোষিবে ভোঁযার যশ$, গুণ, ভবধামে ! 
কহিবে ভারতজন--প্ধন্ত ক্ষত্রকুলে 
শান্ত, তনয় বার দেবব্রত রী 1” 

লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে বাও রঙ্গে চলি 
হস্তিনায়, হস্তিগতি ; অন্তরীক্ষে থাকি 

তব পুরে, তব শ্থুখে হুইব হে দুখী, 
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি । 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জাহ্বী-পত্তিকা নাম নবমঃ সর্গঃ। 

চ৯্পশ্ন ভন 

( পুরূরবার প্রতি উর্ধ্বশী ) 

[ চক্্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কোন সময়ে কেশী-নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ধবশীকে উদ্ধার 

করেন। উর্বশী রাজার রূপলাবণো মোহিত হইয়া তাহাকে এই নিয়লিখত পক্ত্রিকাখানি 
লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ মহাকবি কালিদাসরূত বিক্রমোর্ধশী-নামক দত্ত্রাটক পাঠ 

করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন । ) 

স্বর্চচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি! 
গত রান্রে অভিনিম্থ দেব-নাট্যশালে 

লক্ষ্ীশ্বয়ংবর নাম নাটক 3 বারুণী 

সাজিল যেনক1 ; আমি অস্ভোজা ইন্দির]। 
কছিলা বারুণী ;__'দেখ নিরখি চৌদিকে, 
বিধুযুখি, দেবদল এই সভাতলে 3 
বসিয়া কেশব ওই ! কহু মোরে, শুনি, 
কার প্রতি ধায় মন2?'-গুরুশিক্ষা ভুলি, 
আপন মনের কথা দিয়! উত্তরিহা 3 * 

১৪। অতিনিষ্থু--অতিনয় করিলাম । 
১৬। অস্ভোজা-_ইন্গিরা | ইন্দিরা--জলদ।, 

লক্মী সমুদ্রসলিল হইতে উত্থিত বলিয়া ইহার একটি 
মা অন্ভোজা! | ইন্গি-_ ইন্দি-এশ্বর্য, রা--যে 
দাম করে ] এশবর্্যাদায়িনী লক্ষ্মী । 

“রাজা পুরূরবা প্রতি ।"- হাসিল! কৌতুকে 
মহেত্্র ইত্ত্রাণী সহ, আর দেব যত; 
চারি দিকে হাশ্তধবনি উঠিল সভাতে ! 
সরোষে ভরত ধষি শাপ দিলা মোরে । 

শুন, নরকুলনাথ, কহ যে কথ! 

মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেব-সভাতলে, 
কহিব সে কথা আজি-__কি কাজ সরমে 1 
কহিব সে কথা আজি তব পদধুগে । 
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিদ্ধুনীরে 
অবিরাঘ ; যথা চাছে রবিচ্ছবি পানে 
স্থির-আথি হর্যামুধী ; ও চরণে রত 
এ যনঃ ; উর্বশী, প্রতৃ, দাসী ছে তোমারি ! 
স্বণা যদি কর, দেব, কহ শীগ্ব, শুনি। 
অময়া অগ্গয়া আমি, নারিঘ ত্যজিতে 



বীরাঙগনা-কাব্য ১১৭ 

কলেবর ; ঘোঁরঘনে পশি আরভতিব 

তপঃ তপস্থিনীষেশে, দিয়া জলাঞ্জলি 
সংসারের শুখে। শুর ! যদিকৃপাকর, 

তাও কহ )--যাব উড়ি ও-পদ-আশ্রয়ে। 
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথ৷ 
নিকুপ্রে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিছনে ? 

শুতক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমাদে 
ছেমকূটে । এখনও বসিয়া বিরলে 
ভাবি সে সকল কথা৷ ছিন্ু পড়ি রথে, 
হায় রে, কুরঙ্গী যথ! ক্ষত অস্ত্রাঘীতে ! 

সহসা কাপিল গিরি! শুনিস্থ চমকি 
রখচক্রধ্বনি দূরে শতশ্বোতঃসয ! 

মুহূর্থে পাঠাব তোরে শ্রমনভবনে )-- 
প্রতিদানরূপে কেশী নাদিল তৈরযে 
হারাইছু জান আমি সে ভীবণ ম্বনে ! 

পাইস্থ চেতন যবে, দেখিঙ্থ সম্মুখে 
চিন্তরলেখা সখী সহ ও রূপ-মাধুরী-_ 
দেবী-মানবীর বা্1 ! উচ্ছল দেখিনু 
স্বিগুণ, ছে গুণমণি, তব সমাগষে 
ছেমকুট-ছৈমকান্তি-_রবিকয়ে যেন! 

রহিচ্ছ মুদিয়া আখি সরষে, নৃমণি ১: 
কিন্ত এ মনের আখি মেলিল হরষে, 
দিনান্তে কমল-কান্তে ছেরিলে যেমতি 

কমল! তাসিল হয়| আনন্দ-সলিলে ! 

চিত্রলেখা-পানে তৃমি কছিলা চাহিয়া ;- 

'যথ! নিশা, ছে রূপসি, শশীর মিলনে 

তযোহ্বীনা ; রাস্ত্িকালে অগ্রিশিখা যথা 

ছিন্ধৃমপুঞ্জকায়। ) দেখ নিরখিয়া, 
এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যযান এবে 

খ্যাত পর্ববতবিশেষ। হেম-ন্বর্ণ। কৃট-_শৃজ। 

(বন্ত্রীহি সমাস )। ২৪। দিনাস্তে-এখানে দিন 

শক অহোরাত্র অর্থাৎ দিবস অর্থে ব্যবহীত হইয়াছে। 

তুতরাং দিনান্তে অর্থে দিবসে বা অঙ্থোরাত্রের অবসান 

বা প্রভাতে । কমলকাস্তে--কবি কমল শব কমলিনী 

অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং কমলকান্তে-_ 

হৃর্ঘযফে | ৩০। বররুচি--উৎক্কষ্ট কাস্তি। (বছ- 

স্_ীছি সমাস, বিশেষণ পদ। রচ্যযান-দীপ্যমান, 
শোতমান। 

৯। হেমকুট-__হছিমালয়ের উত্তরস্থিত স্বনাম- 

মোহান্তে ! তাঙিলে পাড়, মলিনসঙগিল 
হয়ে ক্ষণ, এইরাপে বছেন জাঙ্বী,। 
আবার প্রসাদে, শুভে 1'-আর বা কছিলে, 
এখনে! পড়িল মনে বাখানি, নৃমশি,। 
রসিকতা ! নরকুল ধন্ঠ তব গুণে! 

এ পোড়। হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি 
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি 

. পড়িলা যে শ্লোক, কবি পড়ে কি ছে মনে? 
অিয়মাণ জন যথা, শুনে ভক্তিতাবে 
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্বশী, 
হে ছুধাংস্ত-বংশ-চুড়, তোমার সে গাথা ! 
ক্বয়বালা-মনঃ তুমি ভূলালে সহজে, 
নররাজ | কেনই বা না তুলাবে, কহ 1 
ছুরপুর-চির়-অরি অধীর বিক্রমে 
ভোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে, 
বস্ত্রীর অধিক বীর্ধ্য তব রণস্থলে ! 
মলিন মনোজ লাক্তে ও সৌন্দরধ্য ছেরি। 
তৰ রূপ-গুণে তবে কেন না ম্জিবে 

আবববালা ? শুন, রাজা, তব রাজবনে 

স্বয়ংবরবধূ-লত। বরে সাধে যথা 
রসালে, রসালে বরে তেষতি নন্দলে : 
স্বংবরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীন। 
নাক়ীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি তবে কি দিবে ;-- 

বিধির বিধান এই, কহিচ্থ তোমারে । 
কঠোর তপশ্ত। নর করি যদি লতে 

বর্গ ; সর্ব-অগ্রে বাঞ্ছে সে তৃজিতে 
ষে স্থির-যৌবন-ম্ধা_-অপিব তা পদে! 
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি, 
আসি তুমি কেন দ্োহে প্রেমের বাজারে ! 

উর্বীধামে ) উর্ধ্শীরে দেহ স্থান এবে 

উত্র্কাশ ! রাজন্থ দাসী দিবে রাজপদে 
প্রজাতাবে নিত্য যত্বে।--কি আর লিখিব ? 
বিষের ওষধ বিষ,_-শুনি লোকমুখে । 
মরিতেছিচু, নৃমণি, জলি কামবিষে, 
তেই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন খুবি 
কৃপা করি! বিজ্ঞ তূমি, দেখ ছে ভাবিয়া ।" 
দেহ আজ্ঞা, নবেশ্বর, শ্থরপুর ছাড়ি : 
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা! 

২১। মোহান্তেৃচ্ছীপগমে। 
৩০। উর্জীধামে__পৃথিবীতে । ৩১. উ্কাশ__. 

তপতি । 
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যথা। ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে_ 
সু মিশিতে আমোদে ! 

লিখিহ্থ এ লিপি বসি যন্দাকিনী-ভীরে 
নদদনে। ভূমিষ্ঠতাবে পৃজিয়াছি, প্রত, 
কল্লতকুবরে, কয়ে মনের বাসন! । 
সুপ্রুল্, দেব, পড়িয়াছে শিরে ! 

বীচিরবে হয়প্রিয় শ্রবণ-কুহছয়ে 
আশার কছেন ;-“তূই হবি ফলবভী ।” 
এ সাহসে, মহ্থোস, পাঠাই সকাশে 
পত্রিকা-বাহিনী সখী চারু চিত্রলেখা। 
থাকিব নির়খি পথ, স্থির-আথি হয়ে 
উ্ভরার্থে, পৃর্থীনাথ 1--নিবেদনমিতি । 

ইতি শ্রীবীরাজনা-কাব্যে উর্বশী-পত্তরিকা নাম দশমঃ সর্গঃ। 

ঞান্তােস্ণ তলা 

( নীলধ্বজের প্রতি জনা) 

[ যাহেশ্বরী-পুক্ীর যুবরাজ প্রবীর অস্বযেধ-যজ্ঞান্ব ধৃত করিলে পার্থ তীহাকে নিহত 
করেন। মহারাজ নীলধ্বজ পার্থের সহিত বিবাদে পরান্বুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাক্ী 
জন! পুন্রশৌোকে একান্ত কাতরা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রথানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন । 
পাঠকবর্গ যহাভারতীয় অস্বমেধপর্র পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তাম্ত অবগত হইতে 
পারিবেন । ] 

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাস্ক আজি ; 
হবে অস্থ ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে 
রাজকেতু ? মুহ্মৃহঃ হঙ্কারিছে মাতি 
রপমদে রাজসৈম্ ; _কিস্ত কোন্ হেতু ? 
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে, 
প্রবীর পুজের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,_ 

৭ ব্লাজতোরণে--রাজবাটীর বহিদ্বণারে। 
৮। হেষে অশ্ব-_অস্ব ধ্বনি করে। 
১২। প্রতিবিধিৎসিতে--প্রতিবিধান করিবার 

ইচ্ছায়, প্রতীকারের ইচ্ছায়। প্রতিবিধিৎলিতে পদা- 
পেক্ষা প্রতিবিধৎসতে পদটি অধিকতর সঙ্গত | প্রতি- 
বিধান করিবার ইচ্ছাকে প্রতিবিধিৎসা বলা যায়; 
প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিবায় জন্ত নরয়াজের 
দ্ধসজ্জ! করা সম্ভব নহে, গ্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা ___ 
অগ্রে হৃদয়ে উদ্ভূত হুয়, পরে সেই ইচ্ছার বশে লোক 
প্রতিবিধানোপষোগী কার্য করিয়া থাকে । প্রাতি- 
বিধিৎসিতে পদের প্রকৃত অর্থ প্রতিবিধান করিবার 
ইচ্ছা করিবার জন্ত ; সুতয়াং এই প্রয়োগ এখানে 
সুসজত হয় নাই ! ৃ 

নিবাইতে এ শোকাণ্ি ফান্তনির লোছে? 
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমশি তৃষি, 
মহাবাহু। যাও বেগে গজরাহ বা 

যমদণ্ডসম স্তণ্ড আস্ফালি নিনাদে, 
টুট কিরীটার গর্ব আজি রণস্থুলে । 
খণ্ড-মুণ্ড তার আন শুল-দণ্ড-শিরে ! 
অন্যায়-সমরে মুঢ় নাশিল বালকে ; 
নশি, মহেঘাস, তারে !-_তুলিব এ জালা, 
এ বিষম জালা, দেব, ভূলিব সন্বরে। 
জন্মে মৃত্যু--বিধাতার এ বিধি জগতে । 
ক্ষত্রকুল-ত্ব পুক্র প্রবীর দ্ুমতি, 
সম্তুখ-সমরে পড়ি গেছে স্বর্গধামে,_- 
কি কাজ বিলাপে, প্রভূ ? পাল, মহ্ীপাল, 

ক্ষত্রধর্দ্_ ক্ষঅকর্ম্ম সাধ ভূজবলে। 

১১। টুট--ভাগু, খর্ব কর। টুট সংগ্কতে ত্র 
ধাতুর অপত্রংশ | ১৩। অন্তায়-সমরে--মাতার পুতে 
স্বাভাবিক পক্ষপাতিতা হেতু যুদ্ধে জনা অর্জনের 
অন্ঠায় বোধ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে 
বরং প্রধীরেরই অন্তায় বলিতে হয়। 
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হায়, পাগলিনী জন! ! তব সভামাঝে 
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে, 
উলিছে বীপাধবনি ! তব সিংহাসনে 
বসেছে পুজা রিপুঁমিক্রোত্তম এবে 
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে ।_- 

কি লজ্জা! ! ছঃখের কথ, হায়, কব কারে? 
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে, 
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রী ? 
যে দারুণ বিধি, রাজা, আধারিলা আজি 
রাজ), হরি পুপ্রধনে, হরিলা কি তিনি 
জ্ঞান তব ? তা লাহ'লে, কছ মোরে কেন 
এ পাষণ্ড পাণুরথী পার্থ তব পুরে 
অতিথি ? কেমনে তৃষি, হায়, মিআভাবে 
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে 
লোছিত ? ক্ষত্রিয়-ধর্ন এই কি, নুমণি ? 
কোথা ধন্:, কোথা তূণ, কোথা চর, অসি ? 
ন1 ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষতম শরে 
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তৃষিছ কি তুথি 
কর্ণ তার সভাতলে 1 কি কহিবে, কহ, 
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে 
এ কাহছিনঈ,__কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত? 

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিন্, পৃজিছ 
পার্থে, রাঞ্র!, ভক্তিতাবে ;-+এ কি ভ্রান্তি তব? 
হায়, ভোজবাল! কুস্তী-__কে না জানে তারে, 
ন্ৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জুনে 
(কি লঙ্জ।, ) কি গুণে তুমি পৃ, রাজরধি, 
নর-নারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি, 
এ কি লীলাখেল! তোর, বুঝিব কেমনে 1? 
একমাত্র পুল্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে 
অকালে ! আছিল মান,__-তাঁও কি নাশিলি? 
নর-নারায়ণ পার্থ? কুলট] যে নারী-_ 
বেশ্তা--গর্ডে তার কি হে জনমিলা আসি 
হধীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে-__ 
কি পুরাণে _এ কাহিনী ? হৈপায়ন খাবি 
পাবগু-কীর্তন-গান গায়েন সতত। 
সত্যবতীন্্রত ব্যাস বিখ্যাত জগতে ! . 
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিল। 
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধৃদ্থয়ে 
ধর্মতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে, 
প্রা্থ কয্প তার কথা ) কুলাচার্ধা তিনি 
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্দণ ভবে 
পার্থরূপে গীতান্বর, কোথা পল্সালয়া 

ইন্দিরা ? তৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী ! 
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে 
নলিনী ! অলির সঘী, রবির অধীনী, 
সমীরণ-প্রিয়া । ধিক! হাসি আসে মুখে, 
( হেন ছুঃখে ) ভাবি যদ্দি পাঞ্চালীর কথা! 
লোক-মাতা রম! কি হে এ অষ্টা রমণী? 

জানি আমি, কছে লোক রখিকুল-পতি 
পার্থ । যিথ্য! কথা, নাথ, বিবেচনা কর, 
সুক্-বিবেচক তূমি বিখ্যাত জগতে ।-- 
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল ছুর্্বতি 
স্বয়ংবরে । যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ, 
ব্রাঙ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররধ্থী, 
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেই সে জিতিল। 
দছিল খাব স্ব কষ্জের সহায়ে। 
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে 
পৌরব-গোরব তীন্ম বৃদ্ধ পিতামহে 
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য গুরু, 
কি কু-ছলে নরাপম বধিল তাহারে, 
দেখ স্বরি? বনুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে 
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্গশাপে 
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ, 
নাশিল বর্ধর তারে । কহ, মোরে, শুনি, 
মহারধি-প্রথ! কি হে এই, মহারথি ? 

আনায়-মাকারে আনি মৃগেন্ত্রে কৌশলে 
বধে ভীরুচিত ব্যাধ ; সে মৃগেন্ত্র যবে 
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্তমে। 

কিন! তৃমি জান, রাজা? কি কব তোমারে? 
জানিয়! শুশিয়া তবে কি ছলনে ভুল 
আত্মল্লাঘা, মহারধি? হায় রে,কি পাপে, 
রাজ-শিরোমণি রাজ! নীলধবজ আজি 
নতশির, হে বিধাতঃ, পার্থের সমীপে ? 
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা ? 
চগ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?-_ 
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু 
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহ্রী, 
উচ্চনাদী.প্রতঞ্জনে নীরবয়ে কবে? 
তীরুতায় সাধন৷ কি মানে বলবা? 

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি 
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে । 

৩৭। বলবাহ্--বাহুবলবিশিষ্ট ব্যক্তি। 
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কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে 
পরাধীনা ! নাহি শক্তি মিটাই ম্ববলে 
এ পোড়া মনের বাঞ্ছ! ! হ্ুরস্ত ফাল্তুনি 
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা৷ স্ৃজিল নাশিতে 

, বিশ্বন্থুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে ! 
ভূমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি 
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে 1 
হায় রে, এ জনাকীর্ণ তবস্থল আজি 
বিজন জলার পক্ষে ] এ পোড়া ললাটে 
লিখিল! বিধাতা! যাহা, ফলিল তা কালে !-_ 

ছা প্রবীর | এই হেতু ধরিস্থ কি তোরে, 
দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট সয়ে 
এ উদরে ? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী 
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা, 
এতাপ? আশার লত তাই রে ছিড়িলি? 
হা পুর! শোধিলি কি রে তুই এইকপে 
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?-_ 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

কেন বৃথা, পোড়া আখি, বরবিস্ আজি 
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ! 
কেন বা জলিস্ মনঃ ? কে জুড়াবে আজি 
বাক্য-হুধারসে তোরে ? পাওবের শরে 
খণ্ড শিরোমণি তোর । বিবরে লুকায়ে, 
কাদি খেদে, মর অরে মণিহারা ফণি! 

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে 
নবমিস্ত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি 
চলিল অভাগী জনা পুলের উদ্দেশে ! 
ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষভ্রকূলবধূ, 
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি। 
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্বীর জলে; 
দেখিব বিশ্বৃতি যদি ককতান্তনগরে 
লতি অস্তে ! যাচি চির-বি্দায় ও পদে । 
ফিরি যবে রাজপুয়ে প্রবেশিবে আসি, 
নরেশ্বর, “কোথা জন! 1” বলি ভাক যদি, 
উত্তরিৰে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা 1” বলি! 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জনা-পত্রিকা নাম একাদশ; সর্গঃ। 
সস উস 

ৰীরাঙ্গনাকাবা সমাপ্ত । 
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মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 

স্বঙ্গলাজ্ল্লণ 

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
মহোদয় সমীপেষু 

বিনয়পুরঃসর-নিবেদনমেতৎ্, 
ষে উদ্দেশে তিলোভ্তমার সৃষ্টি হয়, তাহ! সফল হইলে, দেবরাজ ইন্্র তীহাকে হৃর্যামগ্লে 

প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অন্করণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম । 
মহাশয় যদি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ববক ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম 
সার্থক বোধ করিব। 

যে.ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিযয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন নী, 
এরূপ পবীক্ষা-বৃক্ষের ফল সন্ত; পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, 
এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশে সর্বপাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর 
চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় তগ্ন দেখিয়! চরিতার্থ ছইবেন। কিন্ত হয় তো সে শুতকালে এ 

.কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিজ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই 
তাহার কর্ণকুছরে প্রবেশ করিবেক না। 

সে ধাহা হউক, এ কাবা আমার নিকটে সর্বদা সমাদূত থাকিবেক, যেহেতু, মহাশয়ের 
পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহছকতা এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হুইয়াছি এবং হইবারও 
প্রত্যাশী করি, ইহা তাহার এক প্রধান অতিজ্ঞান-স্বরপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় 
আমার গ্রাতি যেরূপ প্েহ-ভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই, যন্বারা আমি উহ্থার 
যোগ্য হইতে পারি। ইতি 

[৬৬ 
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ধবল দামেতে গিরি হিযাত্রির শিবে-_.. দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে 
অভ্রতেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন! 
সতত ধবলাককতি, অচল, অটল 7 এ হেন নির্জন স্বানে দেব পুরন্দর 
যেন উর্ধীবাহ্ সদা, শুল্রবেশধারী, 
নিমপ্ত তপঃসাগরে ব্যোযকেশ শূলী-_ 
যোগিকুলধোয় যোগী। নিকুপ্ত-কানন, 
তরুরাজী, লতাবলী, মুকুল, কুস্থম--- 
অন্তান্ত অচলভাবে শোভে যে সকল, 
( যেন মরকতময় কনককিরীট ) 
না পারে এ গিরি; সবে করি অবহেলা : 

বিমুখ পৃধিবীপতি পৃর্বীস্থখে যেন 
জিতেন্িয়। ন্ুনাদিনী-বিহঙ্গিনীদল, 
স্থনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোতে, 
কু নাহি ভ্রমে তথা। মৃগেন্ত্র কেশরী,- 
করীশ্বর,_গিরীশ্বরশরীর যাহার, 
শার্দুল তনুক, বনচর জীব যত-_ 
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী স্বলোচনা,- 
ফণপিনী মণিকুস্তলা, বিষাকর ফণী, 
না যায় নিকটে তার--বিকট শেখর ! 
অদূরে ঘোর তিমির গভীর-গহুবরে, 
কলকল করে জল মহাকোলাহলে, 
ভোগবতী শ্রোতম্বতী পাতালে যেমতি 
কল্লোলিনী; ঘন-ম্বনে বছেন পবন, 
মহ্াকোপে লয়রূপে তমোগুপান্বিত, 
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ধনাশকারী। 
মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি-- 
দানবী, মানবী, দেবী কিবা নিশাচরী, 
সকলেরি অগম-_ছুর্গম দুর্গ যেন! 

কেন গো বলিয়া আজি, কছ, পদ্মাসনা 
বীণাপাণি? কবি, দেবি! পদ্াধুজে 
প্রণমি. জিজ্তাসে তোমা, কহ, দয়াময় । 
তব কৃপা- মন্দর-দা'নব-দেব-বল, 
শেষের অশেষ দেহ-দেহ এ দাসেরে ; 
এ বাক্-লাগর আমি মথি সযতনে, 
লতি, মা, কবিতামৃত-_নিরুপম ম্বধা ! 
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি ! 
যে শশীর স্থান, মাত:! স্থাগুর ললাটে, 
তাহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে 
নিশার শিশির-বিনদ, মুক্তাফলরূপে। 
কহ, সতি, কি না তুমি জান, জ্ঞানমরি, 
কোথা সে ত্রিদিব, যার তোগ লভিবারে 
কঠোর তপন্ত। নর করে যুগে যুগে, 
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে-- 
সগরবিপুলবংশ যে লোভেতে হত? 
কোথা সে অমরাপুরী কনক-নগরী ? 
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম গুবর্--আলয়, 
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ? 
কোথা সে কনকাসন, রাজচ্ছত্র কোথা, 
রবির পরিধি যেন, মেরু-শৃঙ্গোপরি-_ 
উতয় উজ্জরলতর উভয়ের তেজে ? 
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ? 
কোথা পারিজাতফুল, ফুলকুলপতি। 
কোথা সে উর্বশী, রূপে খবি-মনোহয়া, 
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চিন্রলেখা--জগতজুনর টিতে লেখা, 

মিশ্রকেশী--যায় কেশ কামের নিগড় 
কি অমরে, কিবা নয়ে, না বাধে কাহায়ে? 
কোথায় কিল্লয় ? কোথা বিস্যাধর-দল ? 
পন্ধরর্-_মদলগর্বর্ব খর্ব যার রূপে? 
চিন্তররথ--কামিশী-কুলের মনোরথ-- 
মহারথী ? কোথা বন্ধ তীমপ্রহরণ, 
যার ভ্রত ইরম্মদে, গভীর গ্জনে, 
দেব-কলেবর কাপে করি খরথর । 
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভূবন 
আতঙ্কে? কোথা সে ধছুঃ, ধনুঃকুলরাজা, 
আভাময় যার চারু-রত্ব-কাস্তিচ্ছটা 
শোতে গো গগনশিরে ( মেঘময় যবে) 
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হাধীকেশ-কেশে ! 
কোথায় পুষ্কর, আবর্তক--ঘনেশ্বর ? . 

কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান, 

মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে” 

গতি, ভাতি--উতয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ? 

কোথায় গজেজ্ ত্ররাবত 1 উচ্চৈঃশ্রবা 
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা! আশুগতি ? 
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্-যৌবনা 
দেবেন্ত্-হদয়-সরোবর-কমলিনী, 
দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী 
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ-কল্পতক, 
কামদ বিধাত! যথা, যার পৃত পদ 
আনন্ছে নন্নবনে দেবী মন্দাকিনী 
ধোন সদা প্রবাহিণী কলকলকলে 1-- 
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-বিভব, 

হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-মহ্িম ? 

ুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী, 
পরাতৰি স্থুরদলে ঘোরতর রণে 

পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে, 
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি। 
যথা প্রলয়ের কালে, কুত্রের নিশ্বাস 
বাতময়, উৎলিলে জল সমাকুল, 
প্রবল তরজদল, তীর অতিক্রযি, 
বন্গুধার কুস্তল হইতে লয় কাড়ি 
দুবর্ণ-কুন্ুম-লতা-মগ্ডিত-মুকুট ১ 
যে চারু শ্াম-অঙ্গ খতুকৃলপতি 
গাখি নাল! ফুলমালা সাজান আপনি 
আদরে, হরে প্লাবন, তার আভরণ। 

সহন্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি, 

প্রচণ্ড -দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত, 
তঙ্গ দিয়া বিমুখ হইল! সবে রণে।- 
আকুল! পাবক যথা, বায়ু ধার সথা, 

সর্ধভৃক প্রবেশিলে নিবিড় কাননে, 
মহাত্রাসে উর্ধশ্বাসে পলায় কেশরী । 
মদকল নাগদল, চঞ্চল সভয়ে, 
করত করিনী ছাড়ি পলায় অমনি 
আগুগতি ; মৃগাদন, শার্দুল, বরা, 
মহিষ, ভীষণ খডগী-_অক্ষয়-শরীরী, 
ভণ্তুক বিকটাকার, ছুরস্ত হিংসক 
পলায় তৈরব-রবে ত্যজ্জি বনরাজি ; 
পলায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া, 

ভূজঙ্গ, বিহ্ঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ১ 

মহা-কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ, 
জীবন-তরঙ্গ ঘথা পবন-তাড়নে ! 

অব্যর্থ কুলিশে বার্থ দেখি সে সমরে, 
পলাইলা পরিহুরি সংগ্রাম কুলিশী 
পুরন্দর ) পলাইলা পাশী দেখি পাশে 
অিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন! 
পলাইল যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি, 
করী যেন করহীন। পলাইল! বেগে 
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ) 
জর-জর কলেবর ছুষ্টান্থুর-শরে 
পলাইলা শিথি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন 
যহারথী ; পলাইগা! মহিব-বাহুনে 
সর্ব-অন্তকারী যম, দত্ত কড়মড়ি, 
সাপটি প্রচ দণ্ড-ব্যর্থ এবে রণে। 

পলাইল! দেবগণ রণভূমি তাজি; 
জয় জয় নাদে দৈত্য তুষন পৃরিল। 
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে 
প্রবেশিল শ্বপুরী কনক-নগরী-_. 
দেবরাজাসনে মরি, দেবারি বসিল! 
ছায় রে, যে রতির মৃণাল ভুক্জপাশে, 
( প্রেমের কুদ্ুম-ডোর ) বাধিত সতত, 
মধুসখে, শ্মর-হর-কোপানল যেন 
বিরহ-অনল-রূপ ধরি, যহাতাপে 
দছিতে লাগিল এবে থে রতির হিয়া! 

হুন্দ উপসুন্দান্থুর, শুর পর়াতবি, : 
লগ্ডতগ্ করিল অখিল ভূ্মণল ; 
ওর্ধধাধি-ক্রোধানল পশি যেন জলে, - 
জালাইল! জলেশ্বরে, নাশি জলচরে । . 
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে, 



১২৪ 

কিবা নরে, কি অমল্সে? বোধাগ্য ভূমি । 
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি 
হিযাচলে মহাবল চলিঙা একাকী । 
যথা পক্ষিরাজ বাজ, নির্দয় কিরাত 
লুঠিলে কুলায় তার পর্বত-কনাষে, 
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গশিক্পা, 
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-পিরি-শৃঙ্গো পরি, 
কিংবা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;-- 
ধবল অচলে এবে চলিলা বসব । 
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে ববে 
মন্ধত-জনভরসণ মুত যে জন। 
এই হ্ুরপতি যবে ভীষণ অশনি- 
প্রহার চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাঁখা 
হৈয, শৈলরাজস্থত মৈনাক পশিলা 
অতল জলধিতলে- মান বাচাইতে ' 

যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্থোষে 
গভীর পয়োধি-নীর, ধরি মহাবলে 
জলচব-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে, 
ফেলাইলে তুলে কূলে মত্গ্তনাথ তথ! 
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ) 
অতিমানে শিলাসনে বসিলা আসিষা 
জিষু- অজিষুঃ গে! আজি দালব-সংগ্রাষে 
দ্ানবারি | মহারর্থী বসিলা একাকী ; 
নিকটে ধিকট বজ্তঞ, ব্যর্থ এবে রশে, 
কমল-চরণে পড়ি বায় গড়াগড়ি, 
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী 
শিখরি-সমীপে যথা-_ব্যথিত হাদয়ে 

 কনক-সির্মিত ধন্ু১--রতন-যণ্তিত, 
(কাদস্থিনী ধনী যারে পাইলে অমনি 
যতনে সীষজ্তদেশে পরয়ে হরষে ) 
অনাদরে শোতে, হায়, পর্বভ-শিথবে, 
ধবল-ললাট-দেশে উজলি জ্ুতেজে, 
শশিকলা উমাপতি-ললাটে যেমভ্তি ! 
শৃন্ত ভূশ--বারিশুগ্ঠ সাগযে তেষতি, 
যবে খাবি অগন্ভায শুধিলা জলদলে 
ঘোর রোধে । শঙ্ধ, ধার নিনাঁদে অধকুক্ষ 

যে হিছিত্র দিযিরারি, ক-দ্ব-দানে 
তুদ্ধেন যজলী-সখ্। সর্ণতায়াখী, 

ূ নাড়া 

গ্রহরাশি-_রাহস্আসি গ্রাসিয়াছে গুণতে! 
এবে দিমমণি দেব, মৃছ্ু-মন্দগতি 
অন্তাচঙগে চালাইলা' স্ব্ণ-চক্র কথ 
বিশ্রামশ্বিলাস-আশে মহীপতি দ্বখ।, 
সাঙ্গ করি রাজকার্ধ্য অবমীগ্ঘগলে | 
শুকাইঙ লিনীর প্রফূল্প আনন, 
ছুরহ বিরহৃকাল কাল ঘ্ষেন দেখি 
সমুখে । মুদিলা জাধি ফুলকুঙোনস্্ী। 
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইক 
আইল তরুর কোলে তালি জেত্রনীজে, 
একাকিনী-”বিরহিণী-্পরিষগ্রবদনা, 
বিধবা ছুণ্ছতণ ঘেন জনকে গুছ! 
মহ হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখণ, 
তারাময় সীতি পরি লীমস্তে হচ্ছ ; 
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সল্প? 
চক্দ্িয়ার রজঃকান্তি ফান্তিল লঘণয়ে, 
শোভিল রিযল-্ভল্লে বিধুপরখনথণণ 
কুমুদিনী ) স্থলে শোতে দিশদবলনণ 
ধুত্রণ চির-ঘোগিনী, অলি হধুলেণতী, 
কু না পরশে বারে । উত্ভতন্িজগ। ধীদ্ে, 
বিরাম-্লয়িলী নিজ্রা-রজদীয় লপ্খী 
কুহকিনী স্বপ্রা্গেবী দ্বজমীয় সঙ্গ । 
বন্থমতী সতী তার তরণন্ফযণ্ে, 
জীবকুল লয়ে নযি নীরদ্ধ হুইুলণ। 

আইলা জজনী ধনী ধবল-পিগান্ে 
ধীরভাবে, ভীমা দেধী ভীহ্পণশে হগ্ 
মন্দগতি। গেলা সতী কোমুঙ্গীবাঙকগ 
শিলাতালে দেবরাজ বিল্লাজেন হ্গ্র! | 
ধরি পাদপদ্সযুগ ক রপন্পদুগে, 
কাদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাঘ করিজন 
দেবনাথে। জশ্রঘিশু ইল্ের চরণ 
শোভিল, শিশির বেন গতঙগলন্দলে, 
জাগান অরুণে ঘযে উবা লান্াইন্ে 
এক-চক্র দুধ, খুলি স্বুকযলস্কতে 
পূর্বাশার ট্মদ্বার। আইলে এতে 
নিদ্রাদেবী, লঙ্থ প্রপ্নশ্দেবী সচ্ত্তজী, 
পুষ্পদাম সহ, আহা, শৌতুত হেষছি 
মৃছমন্দ গদ্ধঘহ-হাহদে আধ্সোছি, 
আসি উত্পিলা দেশকে হণ অন্তপশাঞি, 
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মধুর সয়ে গ্তাম! কছিতে লাগিল! টস” 

স্যর, সথি, এ কি লীলা! খেলিলা! বিধাতা ? 

দেখ-কুলেশ্বর বিনি ভ্রিদিবের পতি, 
এই শিল্পা দেশ-জগয্য বিজন, 
তয়ঙ্কর--মরি, এ কি লাজে লো তীভাণয়ে? 
হায় রে, বে কলপতক্ষ ননমকাননে, 
মন্গাকিনী তটিনীয় শ্বর্ণতটে শোতে 
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাকান 
মরুভুষে ? কার বুক লা কাটে লো দেখি 
এ মিছ্িরে ডুবিতে এ তিমির-সাগজে ?” 

কছিতে কফিতে দেখী শ্রী ুক্জনী 
কাদিয়া তারাকুস্তল! ব্যাকুল ছুইলা। 

শোকেয় তয় ঘবে উৎলে জলয়ে, 

আরে রে'দক্ষণ শোক, এই তোন্ষ জীতি ! 
গুলি ঘামিলীয় ঘানী, সিদ্রাদেনণি হত 

উত্তর করিজ' সতী অযৃত্তভাবিণী, 
যধুশানে যাতি যেন অধুকরীশ্বয়ী 
মধুর গুগ্রনে, আডাঁ, নিকুঞ পুরিলা )স্ 

.. শ্যা কহিলে সত্য, সখি, দেবি ঘুক ফাটে; 
বিধি নির্ঘন্ধ কিন্ত কে পাতে খণ্ডিত্তে ? 
আইস এঘে তুমি, আফি ন্বপ্রদেবী সঙ, 
কিঞিৎ কালের ভয়ে হকি, ঘজি পাছি, 
এ বিষ্বয শোকশেল ঘ্তম হরিয়।। 

ভাক তুমি, ছে স্বজলি, ঘলয়-পবনে, 

বল তান্সে হ্থুসৌয়তে আশু আনিষাজে । 
কহ, তব ুধাংশুত্বে সুধা ঘরবিতে । 

ঘাই আছি ছদ্গি পারি, মুদি, প্রি্ুসথি। 
ও সহশ্রস্পাখি ঘন্ত্রবলে কি ফৌশঙ্গে। 
গন্তুক ্ বপ্দদেবী ঘায়ামস পৌলোত্রীস 
মগাক্ষী, গীবত নী লুবিদ্ব-অধঘ্! 

গুশোভিত জঘঘী ঘন্দাক্সে কশোদনী । 

দেখে জলি মায়া আচ্ছা ; 
যায়ার উর্ধবনী আশসি দ্বর্ণবীপ] হনে, 
গানুক ছধুজ গীত ঘধু গক্ষন্বঘে? 
রস্ক1-উরু বস্তা! অশসি নাতুক কৌতুকে । 
যে জ্রধি ছলিনীয় বিশ্নে কাতর, 
নঙ্গিনীর সথা খল আছি জে দেও 

কনছৃ-্উদয়াতল-শিগনে উজল্ি 
দশ দিশ, হে ছ্বজনি, আইস তোহা পৌছে, 
সাধিতে এ কার্য যোর! করি প্রাণপণ |” 

” তবে নিশি, সহ নিত্রা, স্বপ্পসকৃছক্িঙ্গী, 
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা হাসবেন 
স্বর্ণ-চল্পকদায গাখি যেন দ্মতি 
জেশলাইল! প্রাণপতি ঘদনের গলে! 
ধীরভাবে দেবীদল বেড়িয়! দেবেশে, 
যশর ঘত তন্ত মন্ত্র, ছিটা-ফোট ছিল, 
একে একে লাগাইল1 ; কিন্তু দৈবদোষে 
বিফল হুইল সব; যাঘিনী অমনি, 
চঞ্চল বিল্ময়ে দেরী, মুদু- সপ ০ 
একাক্ষিণী স্থনাদিনী কপোতী যেষতি 
কুরে নিবিড় বনে, কফিতে লাগিল! ১" 

"কি আশ্চর্য্য, শ্রির়সখি, দেখিলাম আজি, 
কেব1 দিনে ভ্রিভুবনে আমা তিম জনে ?. 
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লে। যে স্থলে ।. 
সাখাজন্ঘমাঝারে কিংবা! গহন বিপিসে, 
রাজসতা, রপভূম়ে, বাসরে, আসরে, 
কারাগারে, ছুঃথ, ভু, উভর সদনে, | 
কলি জয় ন্র্গে, যত্ত্যে, পাতালে আবয়া। 

কিন্ত সে প্রবল বল, বৃথা হেথা এবে !” . 

গুনি শ্বপ্রদেবী হাসিস্প্ছাসে শলী ঘপ্চা-_ 

শমিছে খেঙ্গ কেন, সি, কর গো আনি ? 
দেবেঙ্ত্রল্তরয়ণী ধঙী পুলোমশ্ছৃহ্তা 
বিনা আর কার সাধ্য নিবাইতে পাতে 
এ জলন্ত শোকানল ? হদি আন্ত দেস্ছ, 
যাই আমি, আলি হোেথ্| সে চারুহাসিবী | 
ছায়, লি, পতিষ্ীন। কপোতী হেত্রতি, 
তরুবর, শুঙ্গধরলমীপে রিলাশি 
চাছে কান্ত লীঘন্তিনী, বিরহ-বিধুদ্থ' 
্রাস্তি-ছুতী-লহ্ অতী ভ্রযেন জগতে, 
শোকে । শুন মম দিয়া বন্ধনী হন্জনি, 
যদি আজ্ঞা ক্ষয়, তবে এখনি যাঙ্ৰ | 

যাও” বলি আদেশিল! পশান্রছিণী। 
চলিলা স্বপনদেখী শীলান্বর পথে 

বিমল তরলতর রূপে আলে কবি 

দশ দ্বিপ; আশুগতি গেলা কুডুকিনী, 
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে । 

৩থ | জাস্করজিণীস্প্যজলী | রী 
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গেলা চলি স্বপ্রদেবী নীলান্বর-পথে-_ 
ক্রতবেশে বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ 
বসসিলা ধবলশূঙ্গে, আহা কিবা শোভা | 
যুগলকমল যেন জগৎ মোহিতে 
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর সরোবরে 
ধবল-শিখরে বসি নিদ্রা-বিভাবরী 

ছায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ-নয়নে 
চাহে আকাশের পানে জল-ধারা-আশে। 

আচদ্বিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল 
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা, 
ঠেলি ফেলি ছুই পাশে তিমির-তরঙ্ে 
উঠিলা অন্বর-পথে, কিংবা ত্বিষাম্পতি 
অরুণ সারধিসহ স্বর্ণচক্র-রথে 
উদ্য়-অচলে আসি দরশন দিলা । 
শতেক যোজন বেড়ি আলোকমও্ল 
শোভিল আকাশে, যেন রপ্রনের ছটা 
নীলোৎপল-দলে, কিংবা নিকবে যেমতি 
স্বর্ণের রেখা- লেখা বক্ত-চক্ররূপে, 
এ ছন্দর প্রতাকর-পরিধি-মাঝারে, 
ঘেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই! 
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনি 
কেমনে মানব আমি চা'ব গুর পানে? 
রবিচ্ছবি-পানে, দেবি! কে পারে চাহিতে ? 
এ ছুর্ববল দাসে কর তব বলে বলী। 

চরপ-যুগল শোভে মেঘবর-শিরে, 
নীলজলে রক্তোৎপল প্ররফুল্লিত যথা, 
কিংবা যাধবের বুকে কৌন্তত রতন। 
দশচন্দ্র পড়ি রে রাজীব-পদতলে, 
পুজাচ্ছলে বসে তথা--ম্ুখের সদন । 
কাঞ্চল-মুকুট শিরে-_দিনমণি তাছে 
মণিরূপে শোতে ভাহ্থ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে 
বেনী--কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া 
গড়েন নিগড় সদা বাধিতে বাসবে। 
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি 
সাজায় মহীর দেহ গ্বমধুরবাসে, 
উল্লাসে ইন্দ্রানী-পাশে বিরাজে সতত 
অন্থচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষগ। 
অলিপংক্তি-_রতি-পতি ধহুকের গুণ, : 
সে ধন্রাকার ধরি বসিয়াছে হ্বথে 
কমল-নয়ল-যুগোপরি মধু আশে 
নীয়ঘ 1য় রে, মরি, এ তিল সববনে 

কে পারে ফিরাতে আখি হেরি ও বদন ৰা 
পদ্মরাগ-থচিত, পদ্ধের পর্ণপম 
পট্টবন্ত্র ) হু-অঞ্চলে জলে রত্বাবলী, 
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদ]! 
যে আচল ইন্্রাণীর পীনভ্তনোপরি 
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা 
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুফে | 
ভ্ববনযোহিনী দেবী বপি মেঘাসনে, 

অন্বর-পথে মুছুমন্দগতি 
নীলাঘু-সাগর-মুখে নীলোৎপলদলে, 
যথা রমা ম্বকেশিনী কেশববাসনা, 
হ্বরাস্থুর মিলি যবে মখিলা সাগরে । 
হায়, ও কি অশ্রু কৰি হেরে ও নয়নে ? 
অরে রে বিকট কীট নিদারুণ শোক, 
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর-_ 
সর্বতৃক সম হায় তুই হুরাচার 
সর্ববভুক? শৃন্যমার্গে কাদেন বিষাদে 
একাকিনী স্বরীশ্বরী। চল, ঘনপতি। 
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় ভ্রুতবেগে। 
তুমি, হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে 
ফলে সে দুর্লভ শ্বর্লতিকা, পরশে 
যাহার, শেকের শক্তি-শেলাঘাত হ'তে 
লতিবেন পরিস্রাণ বাসব হ্বমতি। 

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি 
তেজোরাশি-বেহিতা ; নাদিল জলবর ) 
সে গল্ভীর নাদ শুনি, আকাশসস্ভবা 
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে 
চারি দিকে ;_কু্লবন, কন্দর, পর্বত, 
নিবিড় কানন, দূর নগর-নগরী 
সে স্বর-তরঙ্গে রঙ্গে পৃজিল সবারে । 
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল 
শৃতপথে, হেরি, দূরে প্রাণনাথে যথা 
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে। 
নাচিতে লাগিল মস্ত শিখিনী দ্ুখিনী ; 
প্রকাশিল শিখী চারু চস্রক-কলাপ। 
বলাকা, মালায় গাথা আইলা ত্বরিতে 
ভুূড়িয়া আকাশপথ ) স্বর্ণ কনলী-- 
ফুলকুলবধূ সতী সদা লঙ্জাবর্তী, 
মাথা তুলি শৃন্ভপানে চাহিয়। হাসিল? 
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি, 
চাহে গো নিকুত্র-পানে, যবে ব্রজধাযে . 
দড়ায়ে কদম্বমূলে, যমুনার ফুলে 



তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য ৯২৭ 

মৃছত্যরে গুব্দরীরে ভাকেন মুরারি | 
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী 
ধবলের পাদদেশে । একি চমতকার ! 
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত 
সোপান দেখিল৷ দেবী আপন সম্মুথে-- 
মণি-মুক্তা-হীরক-খচিত শত সিড়ি 
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্ম] স্থাপিল! সেখানে । 
উঠিলেন ইন্প্রিয়া মৃছ্মন্দ-গতি 
ধবল শিখরে সতী । আচন্বিতে তথা 
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোতিল। 
বিবিধ কুন্থমজাল, স্ভবকে শবকে 
বনরত্ব, যধুর সর্বস্ব, প্ষরধন, 
বিকসিয়! চারি দিকে হাসিতে লাগিল-- 
নীলনভঃম্থলে হাসে তারাদল যথা । 
যধুকর-নিকর আনন্দধবনি করি 
মকরন্দ-লোতে অন্ধ আসি উভরিলা ; 
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল 
বরষিলা শ্বরম্ধা ) মলয়-মারুত-_ 
ফুল-কুল-নায়ক প্রথর সমীরণ 
প্রতি অন্থকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে 
প্রেমের রহস্ত আসি কছিতে লাগিল? : 
ছুটিল সৌরত যেন রতির নিশ্বাস, 
মম্মথের যন যবে মথেন কা“মনী 

পাতি প্রণয়ের ফাদ প্রণয়-কৌতুকে 
বিরলে । বিশাল ত্র, ব্রততীরযণ, 
মুঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাধা, 
দাড়াইল চারি দিকে, বীরবুন্দ যথা 
শত শত উৎস, রজন্তম্ভের আকারে, 

উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে 
বরধি, আদ্রিল অচলের বক্ষ:স্থল। 
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়! 
স্জিল সত্বর এক রম্য সরোবর 
বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল 
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ 
ক্ষণকাল। কুমুদিনী, শশাক্ক-রঙ্গিণী, 

দুখের তরঙ্গ-রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল! 
সে সরোদর্পণে তারা তারানাথ সহ, 
জুতরল জলদলে কান্তি রঅতেজে, 
শোভিল পুলকে--যেন নৃতন গগনে ! 
অবিলম্বে শন্বরারি-সথা খতুপতি 
উতরিল! সম্ভাবিতে ত্রিদেবের দেবী !-.. 

কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ? 

প্রাশপতি সহ রতি ভূঞ্জে রতি যথ।, 
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে? 
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে 
শোভে যে নিকুঞ্জবন- যথা প্রতিধ্বনি, 
ংশীধবনি শুনি--ধনী আকাশদুহিতা 

শিখে সদা রাধা নাম মাধবের মুখে, 
এ কুপ্লের সহ তার তুলনা না থাটে। 
কি কহিবে কৰি তবে এ কুঞ্জের শোভা! ? 
প্রমদার পাদপদ্প-পরশে অশোক 

জ্বখে প্রহুলের হার পরে তরুবর ; 

কামিনীর বিধুমুখ সীধু-সিক্ত হ'লে 
বকুল ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে, 
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু 

হরষে, নাগর যথা প্রেম-লাভ-আশে $-৮ 

কিন্ত আজি ধবলের হের বাজিখেলা । 
অরে রে বিজন, বিন্ক্য, ভয়ঙ্কর গিরি, 
হেরি এ নারীন্দ-পদ অববিন্দ-যুগ, 
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই ? 
ল্যরহছর দিগন্বর, প্বর-প্রহরণে 
হৈযবতী সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া 
মাতিল কি কামমদে তপ-যাগ ছাড়ি ? 
ত্যজি ভম্ম, চন্দন কি লেপিলা দেছেতে ? 
ফেলি দূরে হাড়মাল' বত্ব-কণ্ঠমালা', | 
পরিলা কি নীলকণ্ঠে নীলক ভব ? 
ধন্ঠ রে অঙ্গনাকুল, বলি হারি তোরে ! 

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী শুন্দরী 
অলিকুল বঙ্কারিয়া ঝাকে ঝাঁকে উড়ি, 
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া 
বেড়িল বাসব.হৃতৎ-সরসী-পন্সিনী, 
স্বর্গের লভিতে নখ ন্বর্গপুরী যথা 
বেড়ে আমি দৈত্যদল ! অনুরে ্ুন্দরী 
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে । 
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী, - 
মুকুপ্ত স্ৃবর্ণ-লতিকা-বিভূষিতা, 
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার 
চকমকি ! দেবদারু--শৈল-শৃঙ্গ যথা 
উচ্চতর ; লতাবধূ-লালসা রসাল, 
রসের সাগর তরু ; মৌল মধুক্রম ঃ 
শোভাঞ্জন জটাধর যথা জটাধর 
কপদ্দী; বদরী-_যার ঙ্গিগ্কতলে বসি, 
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃ-স্ধাপানে, 
কছেন মধুর স্বরে, ভুবন যোহিয়া, 
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মহাভারতের কথা ৷ কদস্ব গুলায়-. 

দিয়াছে মদন যার কুম্থম-কলাপে, 

কেন না মন্মথমন মথেন যে ধনী, 
তার কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন ! 
অশোক-_বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি, 
লোহিতবরণ আজি প্রস্ন যাহার, 
যথ! বিলাপীর আখি | শিমূল-_বিশাল 
বৃক্ষ, ক্ষতদেহ যেন রণক্ষেত্রে রী 
শোণিতার্জ। শু-ইঙ্গুদী, তপোবনবাসী 
তাপস শলময়ী ; শাল, তাল অন্রভেদী 
চুড়াধর ) নারিকেল-_যার স্তনচয় 

মাতৃছ্গ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে । 
গুবাক ; চালিতা ; জাম, দ্ুত্রমররূগী 

ফল যার) উর্ধশিরঃ তেতুল ; কাঠাল, 
যার ফলে ম্বর্ণকণা শৌভে শত শত 
ধনদের গ্রহে যেন। বংশ, শতচূড়, 
যাহার দুছিতা বংশী, অধরপরশে 
গায় রে ললিত গীত হ্মধুরম্থরে | 
খর্জদুর__কুস্তীরনিত ভীষণ-যৃরতি, 
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে 
দৃগুণ কু-দেহে ভবে বিধির বিধানে । 
তমাল--কালিন্দীকৃলে যার ছায়াতলে 
সরস বসন্তকালে বাঁধাকান্ত হরি 
নাচেন যুবতীসহ । শমী-_বরাঙ্গনা, 
ঘন-জ্যোতস্না। আমযলকী-_বনস্থলী-সবী ; 
গান্ভারী--রোগান্তকারী যথা ধন্বস্তরি--. 
দেবতাকুলের বৈদ্চ | আর কব কত? 

চলিল! দেব-কামিনী মরাল-গামিনী, 
রুণু রুণু ধ্বনি করি কিন্কিণী বাজিল, 
শুনি সে মধুর বোল তরুনল যত, 
রতিত্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হ'তে 
বরবি, পৃজিল স্তব্ধে রাঙা পা-ছুখানি | 

কোকিল কোকিলাসহ মিলি আরম্ভিল 
মদন-কীর্তন-গান ; চলিল! রূপসী-- 

যেখানে ম্থুরাঙা পন অর্পিপ! লঙগনা, 
কোকনদফুগ ফুটি শোঁভিল সেখানে ! 

অনূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর 
হৈম, মরকতময়, চাকু সিংহাসন । 
তাহার উপর তরু শাখাদল মিলি 
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে 
মবীন পল্লবন্ছত্র, প্রবালে খচিত। 

বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালয়ে ) 
দৃপ্ত পীতাত্বরশিরে অনস্ত যেমতি 
( ফণীন্ত্র ) অবুত ফণা ধরেন যতনে । 
চারি দিকে ফুটে ফুল; কিংসশুক, ফেওকী, 
ল্বর-প্রহরণ উতভে ; ফেশর শুন্নর-. 
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে, 
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা । 
পাটলি__মনন-তৃণ, পূর্ন ফুল-শরে ) 
মাধবিকা-_যার পরিমপ-মধু-মাশে 
অনিল উন্মত্ত সদা ; নকীনা মালিকা-- 
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ-_. 
গন্ধের আকর, গন্ধমাদন যেমতি। 
চম্পক--যাছার আভ! দেবী কি মানৰী, 
কে না লোতে ব্রিুবনে? লোহিত-লোননা 
অবা-_মহ্ষমদ্দিণী আদরেন যারে ) 
বকুল-__-আকুল অলি যার স্থসৌরতে । 

কদম্ব__যাহার কান্তি দেখি স্থখে মজি, 
রতির কুচঘুগলপ গড়িলা বিধাত1) 
রজনীগন্ধ_-রজনী-কুস্তল-শোতিনী, 
শ্বেত, তব শ্বেতহুজ যথা, শ্বেতহুজে ! 
কণিকা_-কোমল উরে যাহার বিলাসী 
( তপন-তাপেতে তাপী ) শিলীনুখ, দুখে 

" লতে স্থবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা 

হ্পটু শয়নে ; হায়, কণিকা অভাগা, 
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে, 
সতীত্ব বিহনে যথা ঘুবভী-যৌবন ! 
কামিনী_-যামিনী-সখী ; বিশদ-বসনা 
ধুতরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দৃতী, 
রতি-কাম-সেবায় সতত ধনী রত। 
পলাশ-_প্রবালে গড়া কৃগুলের রূপে 
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ) 
তিলক--ভবানী-ভালে শশি-কল! যথা 
নুন্দর! ঝুমুকা_যার চারু-মুত্তি গড়ি 
স্থবর্ণে, প্রমদ। কর্ণে পরে মহাদরে। 
আর আর ফুল যত কে পারে বণিতে? 

এ সব ফুলের মাঝে দেখিল! রূপসী 
শোতিছে অঙ্গনাকুল ফুলরুচি হরি, 
রূপের আতায় আলে! করি বনরাজী )-- 
পর্বত-ছুহিত1 সবে কনকপুতলী, 
কমল-বসনা, শিরে কমল-কিরীট, 
কমল-ভূষণ! কমলায়ত-নয়না, 
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী 
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ইন্দিরা । ক্ষার কয়ে হৈম ধুপজাজ,. 
তাচ্ছে পুড়ি গন্ধরস, কুঙ্দুরু, অগুযু, 
গন্জামোদে আমোদিছে জুনিকুঞ্জহম, 
যেন মন্থাব্রতে ব্রতী বন্থুদ্ধরা-পতি 
ধবল, ভূবনেশ্বর ! কার হাতে শোতে 
্বর্পথালে পা, অর্খ্য ; কেহ বা ঘহিছে 
মণিময় পাতে তরি মন্দাকিনী-বারি, 
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কম্তুরী, কেশর, 
কেহ বা মন্দার-দাম--তারাময় মালা । 

মৃদ্গ বাজায় কেছ রঙ্গরসে ঢলি ; 
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে 
ধরি বীণা, বরবিছে হ্ুমধুর ধ্বনি ঃ 
কামের কামিনী-সমা কোন বাম! ধরে 
রবাৰ সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ) 
বাজে কপিনাশ-_ছুঃখনাশ যার রবে ) 
সপ্তন্বরা, মন্দিরা, আর যন্ত্র যত) 
তন্ুরা_-অস্বরপথে গন্ভীরে যেমতি 
গরজে জীমৃত নাচাইয়! ময়ুরীরে | 

দেখিয়া সত্ভীরে যত পার্কতী যুবতী, 
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিল", 
যথ। যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা, 
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-ছুহিতা 
গৌরী, গিরিরার্জরাণী মেনকা সুন্দরী 
সহ সহচরিগণ, তিতি নেত্রনীরে, 
নাচেন গায়েন শ্থুখে | হেরিয়া শচীরে, 
অচিরে পার্বতীদল গীত আরস্ভিলা ১০ 

“স্বাগত, বিধুবদন!1, বাসব-বাসনা, 
অমরাপুরী-ঈশ্বরি ! এ পর্ববতদেশে 
স্বাগত, ললন] তুমি ! তব দরশনে 
ধবল অচল আজি অচল হরষে। 
শৈলকুল-শক্রু শক্র, তব প্রাণপতি ; 

কিন্ত যুখনাথ যুঝে যুখনাথ সহ-_ 
কেশরী কেশরী-সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত ) 
আইস, হে লাবণ্যবতি ! ছুহিতা যেমতি 
আইসে নিজ পিক্ত্রালয়ে নির্ভর-হৃদয়ে, 
কিংবা বিহঙ্গিনী যথ! বিপদের কালে, 
বহুবাহু-তক্ু-কোলে !-শ্যার অন্বেষণে 

ব্যগ্র তুমি--সে রতনে পাইবে এখনি, 
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে ।” 

নীরবিলা নগবালাদলগ, অরবিন্দ- 
ভূষণা। সম্মুথে দেবী কনক-আসনে, 
নন্বন-কাননে বেন দেখিল! বাসবে। 

১৭ 

হালি রমণী, ছেরি হাগয়প্াঘগে - 
উপল রর 
শ্রেম-কুডৃহলে, যখ] বরিষায় কাকে -" 
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা। ধায় রড়ে ' 
কল-কল কলরবে সাগর-উদ্দেশে, ' 
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিনী । 

যথ! শুনি চিজ্ত-বিনোদিনং বীপাধ্ষনি, 
উল্লাসে ফণীন্র জাগে ) শুনিয়া অদূরে 
ত পদশব চির-পরিচিত--- 
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগষে । 
উন্্ীলিয়া আখগুল সহ্র-লোচন, . 
যথা নিশা-অবসানে মানস-ক্ুপর 
উন্মীলে কমল-কুল ; কিংবা যথা যবে 
রজনী স্তামাঙ্গী ধনী আইসে মৃছগতি, 
খুলিয়া অনুত আখি গগন কৌতুকে 
সেশ্াম বদন ছেরে--তাসি প্রেমরসে ! 
বাছ পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি 
বাধিল প্রণয়পাশে চারু-ছাসিনীরে 
যতনে, রতনাকার শশিকলা যথা, 
যৰে ফুল-কুল-সী হৈমময়ী উষা 
মুক্তাময়-কুগডল পরান ফুলকুলে। 

"কোথা সে ত্রিদিবনাথ ?”_-ভাসি নেত্রনীয়ে 
কছিতে লাগিলা শচী ;--“দারুণ বিধাতা 
ছেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে? 

কিন্তু এবে, হে রমণ! হেরি বিধুযুখ, 
পাসরিল দাসী তার পূর্ব-ছুঃখ যত ! 
কিছার সেন্বর্গ? ছাই তার স্থখভোগে। 
এ অধীনী ম্থুখিনী কেবল তব পাশে । 
বাধিলে শৈবালবুন্দ সরের শরীর, 
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যগ্পি 
শুকায় সে জল, নলিনীও তবে মরে । 
আমি হে তোমারি, দেব !”--কাদিয়৷ কাদিয়া 
নীরবিল। চন্দ্রাননা, অশ্রময়-আখি। 
চুন্বিলা সে সাশ্র আখি দেব অন্ুরারি 
সোহাগে, চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল 
উজ্জ্বল শিশির-বিদ্দু কমল-লোচনে । 

*তোমারে পাইলে, পরিয়ে ! স্বর্ণের বিরহ 
ছুরূহ কি ভাবে কতু তোমার কিন্কর? 
ভূমি যথা স্বর্গ তথা ।”--কছিলা! হুস্থরে 
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী 
রকূশোদর, হেরি বীর পর্বত-কন্ারে 
কেশরিণী কামিনীরে, কহিল স্থুমতি ১ 
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পতুষি বথা স্বর্গ তথা, ভ্রিদিবের দেবি! ভ্রমিতেহিহ্ন এ বিশ্ব অনাথ! হইয়া, 
কিন্ত, প্রিয়ে, কহ, এবে কুশল-বারতা | স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা । 
কোথা জলনাথ ? কোথ! অলকার পতি ? সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা, 
কোথ। হৈমবতীক্কৃত তারক-স্দন, ব্রহ্মলোকে ম্মরে তোম। ; চল, দেবপতি | 
শমন, পবন, আর ঘত দেব-নেতা ? অনতিবিলম্বে, নাথ, চল মোর সাথে ।” 
কোথ। চিত্ররথ 1 কহ, কেমনে জানিলা শুনি ইন্ত্রাণীর বাণী, দেবেন অমনি 
ধৰল-আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, ছুন্দরি ?” শ্বরিলা বিমানবরে ; গন্ভীর-নিনাদে, 

উত্তর করিল! দেবী পুলোম-ছুহিতা এল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে। 
সৃগাক্ষী, বিশ্ব-অধরা, পীনপয়োধরা, বসিল৷ দেব-দম্পতি পন্মাসনোপরি। 
ক্কশোদরী ;-“মম ভাগ্যে প্রাণসখা, আজি উঠিল আকাশে গঙ্জি স্ব্-ব্যোমযান, 
দেখা যোর শৃক্তমার্গে শ্বপ্রদেবী-সহ। আলো করি নতঃস্থল, বৈনতেয় যথা 
পু্ধরের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন, হৃধানিধিসহ সুধা বহি সযতনে। 

ইতি প্রীতিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে ধবলশিখর নাম প্রথম: সর্গ;। 

হজ সে 
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কোথা ব্রন্মলোৌক 1 কোথা আমি মন্দমতি 

অকিঞ্চন 1 যেছুর্মভ লোক লতিবারে 
যুগে যুগে যোগীন্ত্র করেন মহা! যোগ, 
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়।জালে 

আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি, 
যাইব সে মোক্ষধামে 1 ভেলায় চড়িয়া 
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ? 
কিন্ত, ছে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি ! 

তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার 
এ জগতে 1 উর তবে, উর পদ্মালয়! 
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে 
অধিষ্ঠান কর উরি। কল্পনা-হ্ুন্দরী-- 
হৈমবতী কিন্করী তোমার, শ্বেতভুজে, 
আন সঙ্গে, শশিকল! কৌমুদী যেমতি। 
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে, 
তোমার প্রসাদে, যাতঃ, এ ভারতভৃমি 
গুনিবে, আনন্দার্ণবে তাসি নিরবধি, 
এ মম সঙ্গীতধবনি মধু হেন মানি। 

উঠিল অস্বরপথে হৈম ব্যোমযান 
মহাবেগে ত্ররাবত সহ সৌদামিনী 
বছি পয়োবাহ যথা) রথ-চূড়া-শিরে 
শোভিল দেব-পতাক। ; বিছ্যুৎ-আকৃতি, 
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে-_ 
ছেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি, 
অচলা চপল! তারে ভাবি দ্রুতগামী 
জীমৃত, গন্ভীরে গর্জি, লভিবার আশে 
সে স্ুরনুদ্দরী,_যখ] ম্বয়ংবরস্থলে। 
রাজেজ্মণ্ডল ম্বয়ংবরা রূপবতী- 
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া, 
বেড়ে তারে,-স্জরজর পঞ্চশর-শরে । 

এইবনপে যেঘদল আইল ধাইয়া, 
হেরি দূরে সে ছ্ুকেতু রতনের ভাতি; 
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতিরে, 
শিুরি.অন্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল 
অষনি। চলিল রথ মেঘময় পথে-- 
আনঙাময় মদন-ঙলগন যেমনি 

অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে 
মন্দগতি, কিংবা! যথ! সেতৃ-বন্ধোপরে 

কনক-পুষ্পক, বহি ীতা-সীতানাথে। 

এড়াইয়া মেঘমাল!, মাতলি সারথি 
চালাইল দেব-যান তৈরব আরাবে £ 
শুনি সে তৈরবারাব দিখবীরণ যত-. 
ভীষণ-যূরতিধর, কুবি হুস্কারিল 
চারি দিকে; চমকিল জগৎ। বা্থুকি 
অস্থির হইল! ব্রাসে। চলিল বিমান ) 
কত দূরে চন্্রলোক অন্বরে শোভিল, 
রঞ্জস্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে 
বসেন রতনাসনে কুমুদ্-বাসন 
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা, 
মদন-রাজার বধু দেব হ্থধানিধি 
দুধাংস্ত। বরবণিনী দক্ষের ছুছিতা- 
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে, যেন কুমুদের দাম 
চির-বিকচিত, পৃরি আকাশ সৌরভে-_ 
রূপের আতায়, মোছি রজনীমোহনে। 
ছ্ম-হ্র্দ্যে--দিবানিশি, যার চারি পাশে 

চপলা, ব। অবরোধে যথা কুলবধূ। 
ললিতা, ভৃবনম্পৃহ! প্রচুন্প-যৌবনা ; 
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্ছু মহামতি, 

হেরি জিদিবেশ ইঞ্জে দুরে প্রণমিল! 
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পঘন 
নিবিড় কাননে বছে, তরুকুলপতি 
ব্রততী-মন্বরীদল শিখাবলীসহ্ন 
বন্দে নোয়াইয়! শিরঃ অজেয় মারতে । 

এড়াইয়া চজ্রলোকে, দেবরথ ভ্রুতে 
উতরিল বসে যথ! রবির মণ্ডলী 
গগনে । কনকময়, মনোহর পুনী 
তার চারি দিকে শোতে, মেখল! যেমতি 
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চার কশোদরে, 
ইরবে পারি বাহ-্রাশিচক্ত ; তাছে 
বাশি-বাশির আলয়। নগব-বাধায়ে 
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একচক্ররথে দেব বসেন ভাম্কর ! 
অরুণ তরুণ সদা, নয়ন-রমণ 
যেন মধু কাষ-বধু যবে খতুপতি 
বসন্ত হিমাস্তে, শুনি পিককুলধ্বনি 
হরযে তুষেন আসি কামিনী মহ্থীরে, 
কাতরা বিরহে তার,__বসেছে সন্ুখে 
সারখি। হুনারী ছায়া, মলিনৰদনী, 
নলিনীর গুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী, 
বসেন পতির পাশে নয়ন যুদিয়া,__. 
সপত্বীর প্রভা নারী পারে কি সহ্ছিতে ? 
চারি দ্দিকে গ্রহ্দল দীড়ায়ে সকলে 
নততাঘে, নয়পতি-সমীপে যেমতি 
সচিব। অস্বরতলে তারাবৃন্দ যত 
ইন্সীবয়-নিকর-_অদুরে হাসি নাচে, 

যথা রে অমরাপুরী, কনক-নগনী, 
নাচিত অগ্দরাকূল, যবে শচীপতি 
স্বরীন্বয় শচীসহ দেবসভামাঝে 

বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃছ-মন্দপদে । 
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর 
তা সবায়ে, রত্বদানে যথা মন্কীপতি 

এড়াইয়া হূর্ধ্যলোকে চলিল বিযান। 
এবে চক্র হুর্ধয আর নক্ষব্তেমেগুলী, 

- রজত-কনক-দীপ অন্বর-সাগরে-_ 
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈয-ব্যোমযান 
উতরিলা যথা! শত দিবাকর জিনি 
প্রভা-স্বয়সূর পাদপন্সে স্থান যার 
উজ্দ্লেন দেশ ধনী প্রক্কৃতিরপিণী, 
রূপে মোছে অনাদি অনস্ত সনাতনে । 
প্রেভা--শক্তিকুলেশ্বরী, ধার লেবা করি 
তিমিরারি বিভাবগ্ু ভোষেন শ্বকরে, 
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি, 
অন্ধুনিধি সেৰি সদ1 তোঘে বন্থধারে 
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে 
জলদানে। ইন্্প্রিয়। পৌলোষী রূপসী : 
পীনপন্োধয়া-.ছেরি ফারণ-ফিরণে, 

কুছুজিনী, বিধুপ্রিষষ, প্রন উদ্দিলে 
যুদয়ে-নযদ ঘগ! 1 দেব পুরা. 

সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে 
চমকি ঢাকিলা আখি) রথ-চুড়শিরে 

মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন 
দিবাভাগে ; যানমুখে বিস্ময়ে মাতলি 
হুতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি 
হীনবল, মহাতদ্কে তুরঙগম-দল 
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ-গমনে 
প্রবাহ! আইল এবে রথ বহ্ধলোকে। 
মেরু-_-কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে ; 
তাহে শোতে বঙ্ধলোক কনক-উতৎ্পল, 
তথা বিরাজেন ধাতা, পদতল ধার 
মুমুক্ষ-কুলের ধ্েয় মহামোক্ষধাম | 

অদূরে হেরিল1 এবে দেবেজ্্র বাসয 
কাঞ্চন-তোরণ রাজ-তোরণ-আকার। 
আভাময় ; তাছে জলে আদিত্য-আকৃতি, 
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতননিফর। 

নরু-চচ্ষ কতূ নাহি হেরিয়াছে যাছা, 
কেমনে নর-রসনা বণিবে তাহারে 
অতুল ভবমগ্ডুলে? তোরণ-সম্তুখে 
দেখিলা দেবদম্পতি দেব-সৈন্তদল-_- 
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি 
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে 
বীরদর্পে । কিংবা যথা সাগরের তীরে 
বালিবুন্দ ) কিংবা যথা গগনমগুলে 
নক্ষত্র-চয়--অগণ্য রথ, কোটি কোটি 
দৃর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভন্মকারী, 
বিছাত্গঠিতধ্বজমণ্ডিত। তুরগ-_ 
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে 
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিযানী-আবৃত 
গিরি বথা, গ্কন্ধে কেশরাবলীর শোতা-. 
ক্ষীরসিদ্ধু-ফেনা যেন--অতি মনোহর । 
হস্ভী, মেঘাকার লবে,--যে সকল যেঘ, 
স্ঙ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা, 
আথগুল পাঠান তাসাতে ভূমগুলে 
প্রলয়ে । যে মেঘবৃন্দ মন্ত্রিলে অন্বরে, 
শৈশ্লের পাধাণ-হিয়া ফাটে মহাভয়ে, 
বন্ধ! কাপিয়া যান সাগরের তলে 
তরাসে | 'অমরকুল---গন্ববর্, কিয়, 
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অন্ত্রধারী--. 
বারপারি ভীষণ-দশনে বজ্জনথে, 
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শঙ্সিত যেমতি, কিংবা! নাগারি গরুড়, 
গরুত্ত্ত-কুলপতি। হেন সৈন্তদল, 
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে 
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে 
ব্রক্ষলোকে, যথা যবে, প্রলয়-প্লীবন 

গভীর গরজি গ্রাসে নগর-নগরী 
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত 
নিরাশ্রয়, মহাকাল পলায় সত্বরে 
যথায় শৈলেন্ত্র বীরবর ধীরভাবে 
বজ্জপদ-প্রহরণে তরঙ্গনিচয় 
বিষুখয়ে ; কিংবা যথা দিবা-অবসানে 
( মুতের সাথে যদি নীচের তুলন! 
পারি দিতে ) তমঃ যদি গ্রাসে বন্ধারে, 
(রাহ যেন টাদেরে ) বিছগকুল তয়ে 
পৃরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে, 
আসে তরুবর-পাশে আশ্রয়ের আশে । 

এ ছেন ছুর্ববার সেনা, যার কেতৃপরি 
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি 
বিশ্বস্ভর-ধবজে, হেরি ভগ্ল দৈতা-রণে, 
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি 
অন্থরারি। মহৎ যে পরছুঃখে ছুঃখী, 
নিজ ছুঃখে কু নছে কাতর মে জন 
কুলিশ চুণিলে শু, শৃঙ্গবর সহে 
সে যাতনা, ক্ষণমাত্্র অস্থির হইয়া । 
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে 
বাধিত বারণ আসি কাদে উচ্চৈঃম্থরে 
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাদে 
তার সৃ। মহাশোকে শোকাকুল রথী 
দেবনাথ, ইন্ত্রাণীর কর-যুগ ধরি 
( সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!) 
কহিল! মধুরস্বরে “হায়, প্রীণেশ্বরি ! 
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে । 
শৃগাল-সমরে দেখি বিমুখ কেশরী- 
বৃন্দ, হুরেশ্বরি, এই তোরণ-সমীপে, 
ভিষ্বমাণ অভিমানে | হায়, দেবকুলে 
কে না চাছে ত্যজ্িবারে কলেবর আজি, 
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে, 
পাসরিতে এ গঞ্জন! ? ধিক শত ধিক্ 
এ দ্রেব-মহিমা! অমরতা, ধিক তোরে ! 
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি ভূমি 
এছেন দাকণ? পুনঃ পুনঃ এ যাতনা 
কেন গো ভোগাঙ দাসে? হায়, এ জগতে 

১৩৩) 

অ্রিদিবের নাথ ইন, তার সম আছি 
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ ছুঃখে ছুঃখী। 
স্থজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়; 
ভূমি গড়, তুমি তাঙ, বজায় রাখ 
ভূমি ) কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ, 
এ সবার ছুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাদে। 
তপন-তাপেতে তাপি পশ্ত-পক্ষী যদি 
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরুপাশে, 
দিনকর-খরতর-কর সহা করি 
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী, 
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ; হায় রে, দেবেন্দ্র 
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন, 
রক্ষিতে তাহারে মম ন! হয় ক্ষমত] ?” 
এতেক কহিয়৷ দেব দেব-কুলপতি 
নামিলেন রথ হ'তে সহ স্থরেশ্বরী 

শূন্তমার্গে ! আহা, মরি, গগন পরশি 
পৌলোমীর পাদপন্ন, হাসিল হরষে। 
চলিল। দেখ-দম্পতি নীলাম্বর-পথে | 

হেথা দেবসৈন্ত, হেরি দেবেশ বাসবে, 
অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি 
উল্লাসে, বারণবুন্দ, আনন্দে যেমতি 
ঘেরি ঘুথনাথে ! লয়ে গন্ধর্ধবের দল-- 
গন্ধরর্ব মদনগর্কব খর্ব যার রূপে-- 
গন্ধর্ব্বকূলের পতি চিত্ররথ রী 
বেড়িল! মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি 
বেড়ে যথা অমৃত, বা স্ববর্ণ-প্রাচীর 
দেবালয় ; নিষ্কোবিয়। অগ্নিময় অসি, 
ধরি বামকরে চন্দ্রাকার হৈম-ঢাল, 
অতেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িল বাসৰে 
বীরবৃন্দ। দেবেক্ত্রের উচ্চ-শিরোপরি 
ভাতিল, রবিপরিধি উদ্দিলেক যেন 
মেরু-শৃঙ্গোপরি, মণিময় রাজছাতা, 
বিস্তারি কিরণজাল; চতুরঙ্গ দলে 
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য যাহার নিকধণে 
পবন উথলে যথা! সাগরের বারি-- 
উথলে বীর-ৃদয়, সাহুম অর্ণব ! 

আইলেন কৃতান্ত ) ভীষণ দণ্ড হাতে? 
তালে জলে কোপাগ্সি, ভৈরব-ভালে বা 
বৈষ্বানর, যবে হায়, কুলগ্নে মদন 
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-তু্-পাশ, 
আসি, যথ! মশ্ন তপঃ-সাগরে ভূতেশ। 
বিঙিলা (অবোধ কাম) মছেশেগ হিয়া 
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ফুলশরে ! আইলেন বরুণ ছূর্জয়, 
পাশ-ছতস্তে জলেশ্বর, রাগে আখি রাঙা, 
তড়িত-জড়িত তীমাকৃতি মেঘ যেন ! 
আইল অলকাপতি সাপটিয়া ধরি 
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-মৃত, 
তারকহৃদন দেব শিখিবরাসন, 
ধন্ছর্বাণ হাতে দেবসেনানী ; আইলা 
পবন সর্ধবদমন ;_আর কব কত? 

অগণ্য দেবতাগণ বেড়িল বাসবে ; 
যথা ( নীচ সহ যদ্দি মতের খাটে 
তুলনা ) নিদ্রা-স্বজনী নিশীখিনী যবে, 
দ্মচারুতার] মহিষী, আসি দেন দেখা 
মৃছগতি থগ্ভোতের ব্যহ-প্রতিসরে 
ঘোর তরুবরে, রত্বকিরীট পরিয়া 
শিরে, উজ্জলিয়া দেশ বিমল কিরণে। 

কছিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ১-- 
"সহুত্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গদল 
ছুর্বার, দানব-সঙ্গে ঘোরতর-রণে 
নিরন্তর ধুঝি, এবে নিরস্ত সমরে, 
দৈববলে। দৈৰবল বিনা, হায়, কে বা 
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে 
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা 
অনন্ত কে ক্ষম, যম, সর্ব-অস্তকারি, 
বিযুখিতে এ দিক্পালগণে তোমা সহ 
বিগ্রহছে 1 কেমনে এবে এ ছুর্জয় রিপু 
বিধির প্রসাদে দুষ্ট হুর্জয়,_কেমনে 
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল । 
বিধির বরে বসি দেবরাজ্াসনে 
আমি ইহ্ত্, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি 
না জানি কি দোষে, এবে। হায়, এ কার্খুক 
বৃথা আজি ধরি আমি এই বামকরে, 
এ ভীষণ বস্ত্র আজি নিস্তেজ-পাবক।” 

শুনি দেবেন্ত্রের বাণী, কহিতে লাগিলা 
অন্তক গন্ভীরম্বরে, গরজে যেমতি 
মেঘকুলপতি কোপে, কিংব! বারণারি, 
বিদরি মহীর বক্ষঃ তীক্ষ বন্্র-নখে 
রোধি ১ ”না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি 
বিধির এ লীলা ১ যুগে যুগে পিতামহ 

এইরূপে বিড়স্বেন অমরের কুল ; 
বাড়ান দানবদর্প, শুগালের হাতে 
সিংহের দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে, 
ষে তাহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি 

মাইকেলগ্রস্থাবলী 

বশীভূত; আমরা দিকৃপালগণ যত 

সতত রত হ্বকার্যে--লালনে পালনে 
এ ভবমগ্ডল, তীরে পৃজিতে অক্ষম 
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্মা কর, 
ব্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে 
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি 
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল--অতল জলতলে। 
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়, 
যোগধর্্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া, 
তুষিৰ চতুরাননে, দৈতাকুলে তূলি, 
ভুলি এ ছুঃখ, এ স্বখ। কে পারে সহিতে, 

হায় রে, কহ, দেবেন্ত্র, হেন অপমান? 
এই মতে শষ্টি যদি পালিতে ধাতার 
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া 
মথাইলা সাগর? অমৃতপানে মোরা 
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল 
এই ? হায়, লীলকণ, কিসের লাগিয়া 
ধর হলাহল, দেব, নীল কদেশে ? 
জলুক জগৎ, তম্য কর বিশ্ব; ফেল 
উগরিয়া সে বিষাগ্নি। কার সাধ ছেন 
আভি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে 1” 

এতেক কহিয়া দেব সর্ব-অন্তকারী 
কৃতান্ত হইল ক্ষান্ত ) রাগে চক্ুত্বর় 
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাধুগ যেন ! 

তবে সর্বদমন পবন মছাবলী 
কহছিতে লাগিল, থা পর্বত-গহ্বরে 
ুছুক্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়! 
অচলের কর্ণ ;--ণ্যাহা কহিলা, শমন, 

অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি 
আম] সব] প্রতি বাম অকারণে সদ1। 
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা 
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম কেন 1-- 
কেন, হে ভ্রিদশগণ, কিসের কারণে 
সহিব এ অপমান আমরা সকলে 
অমর? দিতিজকুল প্রতি যদি এত 

সৌন্দর্যের রত্বাগার হ্বখের সদন, 
এত দিন বাহুবলে রক্ষা! করি, এবে 
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চলীড় 
মেখাবৃত,--খঞ্জন গঞ্জনমান্র তার । 
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দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাড়াইয়া হেখা-- 

এ ব্রঙ্গমগডলে- দেখ সবে মুহর্তেকে, 
নিমিষে নাশি এ স্থষ্টি, বিপুল হুন্দর, 
বাহুবলে,-দ্র্িজগৎ লণ্ডততণ্ড করি।” 

কছিতে কছিতে ভীমাকৃতি প্রতঞ্জন 

নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে; থর থর থরে 
( ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে, 
সে স্থল ব্যতীত ) বিশ্ব কাপিয়া উঠিল। 
ভাঙ্গিল পর্ধবত-চুড়া ; ডুবিল সাগরে 
তরী; ভরে মৃগরাজ গিরি-গুহা1 ছাড়ি 
পলাইল জ্রতবেগে ; গণভিণী রমণী 
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিল। | 
তবে ফড়ানন স্কন্দ, আছ, অঙ্গপম 

রূপে ; হৈমবতী সতী কৃত্তিক ধীহারে 

পালিলা, সরসী যথা! রাজহংস-শিশ্র, 
আদরে ; অমরকুল-সেনানী হ্থরথী 
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহ্থারী, 

কিন্তু ধীর, মলয়-সমীর যেন, যৰে 
্রণবর্ণ। উষ! সহ ত্রমেন মারুত 
শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ) 
উত্তর করিলা তবে শিখিবরামন 

মৃস্বরে, যথা বাজে মুরারির বাশী 
গোপিনীর মন হরি, মঞ্চু-কুঞ্জবনে 7 
জয়-পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়, 
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী 

রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ, মতি, 
রণক্ষেত্রে, কি সরম তার? দৈববলে 
বলী যে অরি, সে যেন অস্তে্ত কবচে 
ভূবিত ; শতসহস্্র তীক্ষতর শর 

পড়ে তার দেছে, পড়ে শৈলদেছে যথা 

বরিষার জলাসার । আমর! সকলে 

প্রাণপণে যুঁঝি আবি সমরে বিরত, 
এ নিষিত্ত কে ধিক্কার দিবে আমা সবে? 

বিধির নির্বন্ধ, কহ কে পারে খগ্ডাতে ? 

অতএব শুন, যম, শুন, সদাগতি ! 

দুর্জয় সমরে দৌছে, শুন মোর বাণী, 

দুর কর মনম্ভাপ। তবে কহ, যদি 

বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল 
আম] সব প্রতি ছেন দেব পিতামহ ? 
কি কছিব আমি-_দেবকুলের কনিষ্ঠ ? 
পট, স্থিতি, প্রলয়-_ধাছার ইচ্ছাক্রষে ) 
জনাদি অনন্ত ধিনি, বোধাগন্য রীতি 

তার যে, সেই স্থুরীতি। ফিসের কারণে 
কেন হেন করেন চতুরানন, ক, 

কে পারে বুঝিতে ? রাজা যাহা ইচ্ছা করে, 
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজ! সহ 1” 

এতেক কহিয়] দেব স্কন্দ তারকারি 
নীরবিলা। অগ্রসরি অন্থুরাশি-পতি 
(বীর-কম্ুনাদে যথা ) উত্তর করিল ;-- 
“সংবর, অন্বরচয়, বৃথা রোষ আজি । 
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা 

মহারথী। আমর! সকলে 
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাহারি ? 
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা 
সে জনের? দাস সদ! প্রভূ-আল্ঞাকারী ) 
দানব-দমন আজ্ঞা আম! সবা' প্রতি, 
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা ; 
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ ! 
সাগর-আদেশে সদ] তরঙ্গ-নিকর 
ভীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে 
শিলাময় রোধঃ ) কিন্তু তার প্রতিঘাতে 
ফাফর সাগরপাশে যায় তারা ফিরি 
হীনবল। চল মোরাযাই, দেবপতি ! 
যথা পন্মযোনি_পদ্মামন পিতামহ । 
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন 
তিনি বিনা? হে অস্তক! বীরবর তুমি, 
সর্ব-অন্তকারী কিন্ত বিধির বিধানে । 
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে, 
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদ] 

অমর অক্ষয় দেহ, চূর্ণ নগরাজা, 
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে, 

বাজে দেহে? শ্ুকোমল ফুলাঘাত যেন ! 

কামিনী হানয়ে যবে মৃছুমন্দ হাসি 
প্রিয়দেহে প্রণফ্িনী, প্রণয়-কৌতুকে 
ফুলশর। তুমি, দেব, ভীম প্রতঞ্জন, 
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে, 
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিষঞ্চির বলে 
ভুমি, জলত্োতঃ যথা পর্কত-প্রসাদে। 
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা, 

দেবদল! বাড়বামি সদৃশ জলিছে 
কোপানল মোর মনে । এ ঘোর সংগ্রাষে 

ক্ষত এ শরীর, দেখ দৈত্য-প্রহরণে, 

দেবেশ! কিস্তকিকরি? এ তৈরৰ পাশ, 
জিয়মাণ মন্বলে মহোরগ যেন !” 
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তথে আলফায় নাথ, এ বিশ্বধীসণক্স 
রত্বাগার, উত্তরিল! বক্ষদলগতি 7” : 
7 শনাশিতে ধাতার হৃষ্টি ঘেষন কছিল! 
প্রচেতা, কাহার সাধা ? তবে যদি থাকে 
এ হেন-শকতি কারো, কেমনে সে জন, 
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে 
নিষ্ঠুর! কঠিন হিয়া হেন কার আছে? 
কে পারে নাশিতে তোরে, জগতজননি 
বন্ধে, রে খাতুকুলমণি? যাহার 
প্রেমে সছ৷ মত্ত তাস্থ, ইন্দু-_ইন্দীবর 
গগনের ; তারাদল ধার সখীদল ; 
সাগর যাকারে বাধে রজতূজ-পাশে ; 

সোহাগে বাস্ছকি নিজ শত-শিয়োপরি 
বসায়! রে অনস্তে, রে ষেদিনি কাষিনি, 
হ্তামা্গি! অলক যার ভূষিতে উল্লাসে 
স্থজেন সতত ধাতা ফুলরত্বাবলী 
বহুবিধ ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে 
দিবানিশি । কে আছয়ে, হে দিক্পালগণ, 
এ হেন নির্দয়? রাহ শশী গ্রাসিবারে 
ব্যগ্র সদা ছষ্ট, কিন্ত রাহু, সে দানব । 
আমর! দেবতা--এ কি আমাদের কাজ? 
কে ফেলে অমূল্য যণি সাগরের জলে, 
চোরে ভরি 1 যদি প্রিয়জন যে সে জনে, 
গ্রাসে রোগে, কাটারীর ধারে গল! কাটি 
প্রণযি-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ? 
আর কি ফহিব আমি, দেখ ভাবি সবে। 
যদিও মতের সহ মতের বিগ্র্থে 
( শ্ু-কাষ্ঠ সহ শুধ-কা্ঠের ঘর্ষণে 
যেমন ) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাছে 
জালান প্রদীপ ত্রান্তি-তিমির নাশিতে ; 

কিন্তু বৃথ! বাক্যবৃক্ষে কভু নাছি ফলে 
সমুচিত ফল) এ তো! অদ্রানিত নহে । 
অতএব চল সবে যাই, যথা ধাতা 
পিতামহ । কি আজ্াা তোমার, দেবপতি 1” 

কহিতে লাগিল! পুনঃ শ্ুরেজ্র বাঁসৰ 
অন্থরারি ;-+"পালিতে এ বিপুল জগৎ 
স্জন, হে দেবগণ, আম] সবাকার। 
অতএব কেমনে, যে রক্ষক, সে জন 
হইবে তক্ষক ? যথা ধর্ম অয় তথ! 
অন্তায় করিতে যদি আরম্তি আমরা, 
গ্থরান্থরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ, 
জগতে? দিতিজ-বৃন্দ অঅধর্ঠেতে রত, 

মাইকেল-প্রস্থাবলী 

কেছনে ভায়া খত অিতিলজাম, 
অমর, জ্েদিষধাসী তার জুখ-ত্তোী, 

পাপাচার 1 চল সবে অঙ্গার সদনে-- 

নিবেদি চরণে তার এ ঘোর বিপদে । 
হে কতাস্ত দগ্ডধর, সর্ধ-অস্তকারি | 
ছে সর্ধদমন বামুকুলপতি ! বরণে 
অজেয়--ছে তারকহৃদন ধন্ছর্ধারি 
শিখিধবজ ! হছে বরুণ রিপুতপ্মকর 
শরানলে ! হেকুবের অলকার নাথ 
পু্পকবাহুন দেব, ভীম গদাধর, 
ধনেশ !-_-আইস সবে, যথা পল্পযোনি 
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন | 
এ মহ্থা-সন্কটে, ক, কে আর রক্ষিবে, 
তিনি বিনা ক্রিভুবনে, এ হ্থর-সমাজে, 
তাছারি রক্ষিত 1 চল বিরিঞ্চির কাছে।” 

এতেক কছিয়া দেব ক্ত্রিদিবের পতি 
বাসব প্ঘরিলা চিজ্ররথে মছারখী। 
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে 
চিত্র; আশীর্বাদে কহিল ছুমতি 

বন্রপাণি ;--"এ দিকৃপালগণ সহ আমি 
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ) রক্ষা কর, রথি, 
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সম্থ।” 

বিদায় মাগিয়া পুরন্ধর স্থরপতি 
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রতঞ্জন, 
শমন তপন-ম্ুত তিমির-বিলাসী, 
বড়ানন তারকারি, ছুর্জয় প্রচেতা, 
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিল! 

ব্রঙ্ধপুরে_ মোক্ষধাম জগত-বাঞ্চিত। 
তবে চিন্তররথ রী গন্ধররব-ঈশ্বর 

মহাবলী, দেবদন্ত শঙ্খ ধরি করে, 
ধবনিল! সে শঙ্খবর | সে গম্ভীর ধ্বনি 
শুনিয়া! অমনি তেজস্থিনী দেবসেন।! 
অগণ্য হুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা 
চারি দিকে । লক্ষ লক্ষ অসি, নাগয়াশি 
উদ্গিরি পাৰক যেন ভাতিল আকাশে । 
উঠিল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি 
রতনে রঞ্জিত অজ বিহ্জমদল | 
উঠি রথে রী দর্পে ধহ্ঃ টক্কারিলা 
চাপে বসায়! গুণ, ধরি গদা করে 
করি-পৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী ম্বেমতি 
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( গক্ষড়-যাননে ঘখ। দেব চক্রপাণি ) 
অশ্ব, সদাগতি সদ! বাধা যার পদে । 
শৃল-হস্তে, যেন শুলী ভীষণ নাশক 
পদাতিক-বৃন্দ উঠে ভ্ছ্ম্কার করি, 
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খ-নিনাদ । 
বাজিল গল্ভীর বাস্ত, যার ঘোর রোল 
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমকুর রোলে 
নাচে যথা ফণিবর-_ ছুরস্ত দংশক-_ 
বিষাকর ? তীক্ষ-প্রাণ বিদরে অমনি 
মায়ে | হ্ুরসৈহ্য সাজিল নিমেষে 
দানব-বংশের জ্রাস, রক্ষা করিবারে 
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী, 
আর যত শ্ুরনারী ; যথা! ঘোর বনে 

মা মহীরুছ-ব্যৃহ, বিস্তারিয় বা 
অধুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল, 
অলকে ঝলকে যার কুম্বম-রতন 
অমূল্য জগতে, রাজ-ইন্ত্রাণী-বাঞ্ছিত। 
যথা সপ্ত সিন্ধু বেডে সতী বন্থধারে 
জগৎ-জননী, ব্রিদিবের সৈম্যাদল 

শচীরে, সাপটি করে চল্সাকার ঢাল, 
অসি, অশ্িশিখা যেন ;- শত প্রতিসরে 
বেড়িল শ্ুচন্ত্রাননে চতুস্কন্ধ দল। 
তবে চিজ্সরথ রী স্যজি মায়াবলে 
কনক-সিংহ-আসন অতুল, অমৃঙ্য 
ভ্রগতে, যুড়িয়া করঃ কহিলা৷ প্রণমি 
পৌলোমীরে ;__“এ আসনে বন্ুন, মহিষ, 
দেবকুলেশ্বরি! যথাসাধ্য আমি দাস, 
দেবেজ্্-অতাবে রক্ষা করিব তোমারে |” 

বসিল! কনকাসনে বাসব-বাসনা 
মুগাঙ্ষী | হায় রে, মরি, হেরি ও বদন 
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি? 
কার রে না কাদে প্রাণ, শরতের শশি, 
ছেরি তোরে রাহ্ুগ্রাসে ? তোরে রে নলিনি, 
বিষপ্নবদনা, যবে কুমুদিনী-সথী 
নিশি আসি, ভাম্ুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর ? 

ছেরি ইন্ত্রাণীরে যত হ্চারুহাসিনী 
দেবকামিনী হুন্দরী, আসি উতরিলা 
মৃদ্থগতি। আইলেন বঠী মহাদেবী-_ 

৩০। বাসব-বামনা--্শচী | 

৬ 

বজ্কুলবধূ ধায়ে পুজে মন্থাদরে, 
; আইলেন যা শীতল।, 

ছুরস্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর 
শীতল প্রসাদে ধার-_মহাদয়ামক্্ী 
ধাত্রী ) আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে 
ধাহার ফণীজ্্র ভীত ফণিকুলসহ, 
পাবক নিস্তেজ যথ! বারি-ধারা-বলে ; 
আইলেন হ্থুবচনী- মধুর-ভাষিণী ; 
আইলেন ফক্ষেশ্বরী মুরজা দুন্দরী, 
কুঞ্ধব্গামিনী ; আইলেন কামবধূ 
রতি, হায়, কেমনে বণিব অল্পমতি 
আমি ও রূপ-মাধুরী, ও স্থির-যৌবন, 
নিরবধি? আইলেন সেনা ন্থুলোচন। 
সেনানীর প্রণয্লিনী রূপবতী সতী $ 
আইলা জাহুবীদেবী__তীম্ষের জননী ; 
কালিন্দী আনন্দমযী, ধার চারুকুলে 
রাধাপ্রেম-ভোরে বাঁধ রাধানাথ, সদা 
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনী-কাননে | 
আইলা মূরলা সহ তমসা বিমলা 
বৈদেহীর সখী দ্োহে ;--আর কৰ কত ? 
অগণ্য সুরমুন্দরী, ক্ষণপ্রতা সম 
প্রতায়, সতত কিন্ত অচপল! যেন 
রত্বকান্তিচ্ছটা আসি বসিল! চৌদিকে ; 
যথা! তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে 
শশিসহ, তরি তব কাঞ্চন-বিভাসে | 

বসিলেন দেবীকুল শচীদেবীস্ন 
রৃতন-আসনে 7 হায়, নীরৰ গো আজি 
বিষাদে । আইলা এবে বিভাধরীদল। 
আইলা উর্বশী দেবী,_ন্িদিবের শোভা, 
তব-ললাটের শোভ। শশিকল! যথা 
আভাময়ী । কেমনে বণিব রূপ তৰ, 
ছে ললনে ! বাসবের প্রহরণ তুমি 
অব্যর্থ । আইলা চারু চিত্রলেখা সর্থী, 
বিশালাক্ষী যথ। লক্মী-_মাধব-রমণী। 
আইলেন মিশ্রকেশী--ধার কেশ, তৰ, 
হে মদন | নাগপাশ--অজেয় জগতে | 
আইলেন রস্ভা। বার উরুর বর্জুল 
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী 
কদলীর নাম রস্ত!, বিদিত ভূবনে। 
আইলেন অলম্বুবা মহা 
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্ত (কেনা জানে?) 

অপান্গে গরন--বিশ্ব দহে গে যাহাতে। 
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আইলেন যেনকা--কে গাবির নন্দ 
অভিমানি ! ধার প্রেম-রস-বরিষণে 
নিবারিল। পুরন্দর তপ-অগ্মি তব, 
নিবারয়ে মেঘ যথা । আসিয়া অপ্রী, 
নতভাবে ইন্ত্রাণীরে নমি, ঈাড়াইল। 

চারি দিফে 7 বথ। বধে,_হায় রে, প্ঘরিলে 
ফাটে বুক !-_ত্যজি ব্রজ বজ-কুলপতি 
অক্তুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে, - 
শোকিনী গোপিনীদল বমুনাপুলিনে, 
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী। 

ইতি ্তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয়: সর্শঃ | 

তুডভীম্ভ ভ্নগ্স 

হে তুরাধাহ সহ ভীম প্রতজন_ 
বায়ুকুল-ঈশ্বর, প্রচেতাঃ পরস্তূপ, 
দণ্ডধর মহারথী তপন-তনয়-_ 
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ, 
গুরসেনানী শুরেন্্-_প্রবেশ করিলা 
ব্রহ্মপুরী ॥ এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ 
হিরণ্নয়, মৃহগতি চলিলা সকলে, 
প্সাসনে পদ্সযোনি বিরাজেন যথা 
পিতামহ । হ্থৃপ্রশস্ত ্বর্ণপথ দিয়া 
চলিল! দিকৃপাল-দল পরম-হরষে । 
ছুই পাশে শোতে হৈয-তরুরাজি, তাহে 
মরকতময় পাতা, ফুল বত্ব-মালা, 
ফল- হায়, কেমনে বণিব ফলচ্ছট! ? 
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া 
কলম্বরে গান করে পিকবরকুল 
বিনোদি বিধির হিয়া । তরুরাজি-মাঝে 
শোতে পন্সরাগমণি-উৎস শত শত 
বরষি অমৃত, যথ। রতির অধর 
বিশ্বময় বর্ষে, মরি, বাক্য-ন্থুধা তৃষি 
কামের কর্ণকুহুর । জ্মন্দ সমীর--- 
সহ গন্ধ,_বিরিঞ্চির চরপ-যুগল- 
অরবিন্দে জন্ম যার--বছে অনুক্ষণ 
আমোদে পুরিয়া পুরী। কিছার ইহার 
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি 
বসন্ত বিলালী আঙিঙ্গয়ে কামে যাতি 

সে বনম্থুন্দরী সাজাইয়া তার তন্ 
ফুল-আভরণে। চারি দিকে দেবগণ 
হেরিলা অবুত হম্্য রম্য, প্রভাকর 
হুমেরু-নগেন্্র যথা__অতুল জগতে । 
সে সদনে করে বাস ব্রহ্ধপুরবা সী, 
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস 
মাধব । কোথায় কেহ কুম্থম-কাননে, 

কুল্থম-আসনে বলি, ম্বর্ণবীণা-করে, 
গাইছে মধুর গীত; কোথায় বা কেহু 
ভ্রমে, সদানন্দসম সদানন্দ-মনে 
মঞ্জুকুঞ্জে, বহে যথা পীযৃষ-সলিলা 
নদী, কলকল রব করি নিরবধি, 
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ঃ 
নাচে সে কনক-দাম মলয়-হিল্লোলে, 
উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা, 
যবে বৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত সীমস্তিনী 
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পুরি ু সৌরতে 
দেব-সভা | কাম-_হায়, বিষম অনল 
অস্তরিত হৃদয় যে দহে, যথা দ্ধে 
সাগর বাড়বানল। ক্রোধ বাতময়, 
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া 
বিবেক । ছুরম্ত লোভ--_বিরাম-নাশক, 
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদ! 
অশনায় পীড়িত। মোহ-__-কুন্থম-ভোর, 
কিন্ত তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগায়, 
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দুচতর। মায়ার অজেয় নাগপাশ। 
মদ--পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু। 
ফাপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ 
রোগীর । মাৎসর্ধয--যার দুখ, পরছুঃখে, 

গরলকণ্ঠ !-_-এ সব ছুষ্টরিপু যারা 
প্রবেশি জীবনফূলে, কীট যেন নাশে 
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে 
নারে প্রবেশিতে, যথ। বিষাক্ত ভূত্সগ 
মহৌধধাগারে ! হেথা জিতেন্ত্রিয় সবে, 
বন্ধার নিসর্গধারী, নদচয় যথা 

লতয়ে ক্ষীরতা রহি ক্ষীরোদ সাগরে । 
হেরি শ্থনগর-কান্তি, ত্রান্তিমদে মাতি, 

ভূলিলা দেবেশদল মনের বেদনা 
মহানন্দে। ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ 

তৃলিলা ল্বর্ণ-ফুল ; কেহ ক্ষুধাতুর। 

পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধ! নিবারিলা ) 
কেহ পান করিলা পীযুষ-মধু সুখে; 
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি 
যনঃ, হৈম-তকুমূলে নাচিলা কৌতুকে। 
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
স্ব্যয়, হীরকের স্তষ্ভ সারি সাবি 
শোভিছে সম্মুখে, দেব-চক্ষু যার আভা 
ক্ষণ সছিতে অক্ষম ; কে পারে বণিতে 
তীাছার সদন-বিশ্বস্তর সনাতন 
যিনি? কিংবা কে আছে গো এ ভবমগ্ডলে 
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি? 
মানব-কল্পনা! কভু পারে কি কল্লিতে 
ধাতার বৈতব-__যিনি বৈতবের নিধি ? 

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-ছুয়ারে 
বসি শ্বকনকাসনে বিশদ-বসন! 
ভক্তি--শক্তি-কুলেম্বরী, পতিত-পাবনী, 
মহাদেবী। অমনি দিকৃপাল-দল লমি 
সাষ্টাঙ্গে পুজিলা মা'র রাঙা পা-ছুখানি। 

"ছে মাত+,”--কহিল। ইন্দ্র কৃতাগ্জলিপুটে )- 
“ছে মাতঃ_-তিমিরে যথা বিনাশেন উষা, 
কলুষ-নাশিনী তূমি। এ ভবসাগরে 
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে 
অসহায়। হেজননি, কৈবলাদায়িনি! - 

ক্পা ফর আয! সবা প্রতি-_দাস তৰ!” 
শুনি বাসবের স্ততি ভক্তি শক্তীম্বরী 

আশীব করিল! দেবী যত দেবগণে 
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য-চন্ষু সবে। 

অপর আসনে পরে দেখিল! সকলে, 
দেবী আরাধনা-_তক্তিদেবীর শ্বজনী, 
এক-প্রাণা দোহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি। 
কহিতে লাগিল! শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি- 

পুটে )--“হে অননি ! যথা আকাশমগ্ডলী 
নিনাদবাহিনী, তথ! তুমি, শর্জীশ্বরি | 
বিধাতার কর্ণযূলে বহু গো সতত 
সেবক-নৃদয়-বাণী। আমা সব! প্রতি 
দয়। কর, দয়াময়ি! সদয় হুইয়া|” 

শুঁনিয়। ইন্দ্রের বাণী দেবী আরাধন। 
প্রস্নবদনা মাতা-_-তক্তি-পানে চাহি, 
চাহে যথ! হুর্যমুখী রবিচ্ছবি-পানে-- 
কহিল! ;_“আইস, ওগো সখি বিধুমুখি ! 
চল যাই লয়! দিক্পালদলে যথ৷ 
পল্মাসনে বিরাজেন ধাতা্$ তোম] বিনা 
এ হৈমকপাট, সখি, কে পারে খুলিতে 1” 

“থুলি এ কপাট আমি বটে ? কিন্তু, লখি 1” 
(উত্তর করিল! তক্তি )--৭তোমা বিন! বানী 
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ? 
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-তাষিণি ! 
খুলিব ছুয়ার আমি ? সদয় হৃদয়ে, 

অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে 
আসি উপস্থিত হেথ। দেবদল, তুমি |” 

তবে ভক্তি-দেবীশ্বরী সহ আরাধন! 

অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে 
প্রবেশিল! মন্দগতি ধাতার মন্দিরে 
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা 
দেখিলেন দেবগণ স্বয়স্ত লোকেশে। 
শত শত ব্রহ্ষ-খবি বসেন চৌদিকে, 
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে, 
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রতা আতাময়ী,-" 
মার্ূপবতী সতী দীড়ান সম্মুখে 
যেন বিধাতার হান্তাবলী মৃর্বিমতী। 
তার সহ দীড়ান ল্ুবর্ণবীণা-করে 
বীগাপাণি, স্বরস্থুধা-বর্ষণে বিনোদি 
ধাতার হৃদয়, যথ! দেবী মন্দাকিনী 
কলকলরবে সদা তুষেন অচল- 
কুল-ইন্দু-হিমাচলে-_মহানন্দময়ী | 
শ্বেততুজা, শ্বেতাজে বিরাজে পা-ছুখানি 
ক্তোৎপলদল যেন মহেশ-উরসে ) 
জগত-পৃঁজিতা দেবী--কবিকুল-মাতা। 

হেরি বিরিঞির পাদপল্প। সুরদল, 
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অমনি শঙ্টীরমণ সহ পঞ্চজন-_. 
নমিল! সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধন! 

ড় কর ফলম্বরে বলিতে লাগিল! )-- 
»ছে ধাতঃ, জগত-পিতঃ$, দেব সনাতন, 
দয়াসিদু! হুন্দ-উপান্থন্মান্থর বলী 
দলি আগ্দিতেয়দলে বিষম সংগ্রামে, 
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি, 
লণ্ডতগ্ড করি স্বর্গ,-দাবানল যথা 
বিনাশে কুন্দমে, পশি কুস্থম-কাননে 
সর্বতূক! রাজাচ্যুত পরাভূত রণে, 
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে 
দেবদল,-_নিদাঘার্ত পথিক যেষতি 
তরুবর-পাশে আসে আশ্রয়-আশায় | 
হে বিভো।, জগৎ-যোনি অযোনি আপনি, 
অগদক্ত নিরন্তক, জগতের আদি, 
অনাদি | হে সর্ধব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জ্ঞানে 
মহিমা তোমার 1 হায়, কাহার রসনা, 
দেব কি মানব,গুণকীর্থনে তোমার 
পারগ? ছেবিশ্বপতি, বিপদের জালে 
বন্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি ।” 

এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধন! 
নীরব হইল! লমি ধাতার চরণে 
ক্কৃতাঞ্জলিপুটে । শুনি দেবীর বচন, 
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী 
মধুকালে 1-_-উত্তর করিল সনাতন 
ধাতা ;--"এ বারতা, বসে, অবিদিত নহে । 

স্থন্দ-উপন্ন্দান্থুর দৈব-বলে বলী, 
কঠোর তপশ্তাফলে অজেয় জগতে । 
কি অমর কিবা নর, সমরে ছুর্ববার 
দোছে। ভ্রাতৃতেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি 
'নিবারিতে এ দানবদ্ধয়ে । বায়ু-সখা 
সহ বাছু আক্রমিলে কানন, তাহারে 
কে পারে রোধিতে, কার পরাক্রম ছেন 1” 

এতেক কহিল! দেবদেব প্রজাপতি । 
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন- 
মধু ব্র্ধপুরী হুখতরঙ্গে তাসিল। 
শোভিল] উজ্জ্লতর প্রতা আভাময়ী, 
বিশাল-নয়না দেবী ; "অখিল-জগত 
পুরিল ল্ুপরিমলে, কমল-কাননে 
অযুত কমল যেন সহস] ফুটিয়! 
দিল পরিষল-নাধ! মন্দ অনিলে। 

 ষথার পাগর-নাকে প্রবল পবন 

বাইকেল-গ্রস্থাবলী 

বলে ধরি পোত, হায়, ডূবাইতেছিল 
তারে, শাস্তি-দেবী তথা উভরি সত্যে 
প্রবোধি মধুর-ভাষে শান্তিলা মারুতে । 
কালের নশ্বর-শ্বাস-অনলে যেখানে 
তষ্মময় জীবকুল ( ফুলকুল যথা 
নিদাঘে ) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে 
বহিল, জীবনদান করি জীবকুলে, 
নিশির শিশির-বিন্ু সরসে যেমতি 
প্রস্ছন ! নীরস, মরি নিদাঘ-জলনে। 
প্রবেশিল! প্রতিগুছে মঙগলদায়িনী 
মঙ্গলা! ুশন্তে পূর্ণ হাসিলা বন্ধুধা। 
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিন্ময় মানিয়া। 

তবে তক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা 

প্রফুল্লবদনা, যথা! কমলিনী যবে 
ত্বিষাম্পতি দিননাপ তাড়াই তিমিরে, 
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ; 
লইয়া দিকৃপাজনলে যথাবিধি পৃজি 
পিতামহছে বাছিরিলা ব্রহ্মালয় হ'তে । 

হে বাসব,” কহিলেন ভক্তি মহাদেবী $- 
প্রেজ্জ ' সতত থাক রত ধর্মপথে। 

তোমার হৃদয়ে, যথ: রাজেঙ্্র-মন্দিরে 
রাক্তলক্ষ্রী, বিরাজিব আমি ছে সতত 1” 

“বিধুমুখা সথী সম তক্তি শক্তীশ্বরী” 
কহিলেন আরাধন! মৃছু-মন্দ হাসি ১ 

*বিরাজেন যদি সদা তোমার হাদয়ে, 
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও, আমি তব 
বশীভূতা | শশী যথা কৌমুদী সেখানে । 
মণি, আভা, একপ্রাণা) লভ এ রতনে, 
অযতনে আভা লাত করিবে, দেবেশ ! 
কালিন্দীরে পান সিদু গঙ্গার সঙ্গমে ।” 

বিদায় লইয়া তবে স্থুরদল সেৰি 
দেবীত্বয়ে! পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
উতরিল! পুনঃ যথা! পীযুষ-সলিল৷ 
বছে নিরবধি নদী কল-কল-কলে 
ন্বর্ণতটিনী, যথা! অমরী ব্রততী, 
অমর হ্থুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধলি 
ফুলকুল ফোটে নিত্য মুনিকুঞ্জবনে, 
ভরি স্ুসৌরভে দেশ | হোয়বৃক্ষমূলে, . 
রঞ্জিত কুগ্থম-রাগে--বসিলেন সবে। 

কছিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া )-- 
“দিতিজশ্ভুজ-গ্রতাপে রণ-পরিহ্রি, 
আইলাম জামা সবে ধাতার সমীপে 
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জাতৃভেদ ভিন্ন অহা নাহি পথ ;) কু, 

কি বুঝ সঙ্কেতবাক্যে, কহ, দেবগণ ! 
বিচার করছ সবে; সাবধানে দেখ 

কিমর্শ ইহার। ছুধে জল যদি থাকে, 
তবু রাহংসপতি পান করে তারে, 
তেয়াগিয়া তোয়ে। কে কি বুঝ, কু, শুনি ।” 

উত্তর করিঙগ। যম ;--এ বিষয়ে, দেব 
দেবেস্, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা! | 
বাছপরাক্রমে কর্ধ-নির্বাহ যেখানে, 
দেবনাথ, সেথা আমি । তোমার প্রসাদে, 
এই যে প্রচণ্ড দও ব্রহ্মাগুনাশক, 
শিখেছি ধরিতে এরে ; নাহি কিন্ধ জানি 
চালাইতে লেখনী, পশিতে শবার্ণবে 
অর্থ-রত্ব লোতে-_যেন বিদ্যার ধীবর 1” 

"আমিও অক্ষম যমসম”-_উত্তরিলা 
প্রভর্জন ;--সাধিবারে তোমার এ কাজ, 
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি 
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চুণিতে, . * 
চির-ধীর শ্ঙ্গবরে বস্কলম চোটে 
অধীরিতে ) কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়' 
এ হৃচি, ছে নমুচিহ্দন শচীপতি !” 

উত্তর করিল! তবে স্কন্দ তারকারি 
মৃদুন্বরে )১--"দেহ, ওছে দেবকুলপতি, 
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা 
বসে স্ন্দ-উপস্ুন্দ-_ছুরম্ত অন্থুর | 
ুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই ছুই জনে; 
শুনি মোর শঙ্ঘধবনি, রুধিবে অমনি 
উভয় £-_কহিব আমি,_“তোমাদের মাকে 
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।' 
ভাই তাই বিরোধ হইবে এ হইলে। 
দুন্দ কছিবেক, “আমি বীর-চুড়ামণি,। 
উপদ্থন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে 

অভিমানে । কে আছে গো, কু, দেবপতি, 
রথিকুলে, শ্বীকারে যে আপন ন্যুনতা ! 
তাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে, 
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে-_ 
বধে যথা বাঁরণারি বারণ-ঈশ্বরে |” 

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ ছাসিয়া 
কছছিতে লাগিল! দেব যক্ষকুল-রাজা 
ধনেশ )--”যা কহিলেন হৈমবতীন্কৃত 
কৃততিকাকুলবল্পত, মনে নাহি লাগে। 
কে ন! জানে ফমী স্ছ বিষ চিরবাসী ? 

দংশিলে ভূজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি 
বায়গতি পশে অঙ্গে দুর্বার অনল | 
যথায় যুবিবে হুন্দান্থুর ছুষ্টমতি, 
নিষ্কোধিবে অসি তথা উপস্থুদ্দ বলী 
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয় । 
বিশেষতঃ কূটযুদ্ধে দৈত্যদল রত ! 
পাইলে একাকী তোমা হে উমাকুষার, 
অবশ্থ অন্তায়যুদ্ধ করিবে দানব 
পাপাচার। বুথ! তুমি পড়িবে সন্কটে, 
বীরবর ! মোর বাণী স্তন, দেবপতি 
মহেন্দ্র! আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি 
বধি আমি-যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দুল, 
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া 

এ ছুষ্ট দসুজ দৌোহে | অবিদিত নহে, 
বন্ছমতী সতী সম বন্ু-পূর্ণাগার, 
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে-_ 
কেশর,__-মদন-অর্থ । বিবিধ রতন-- 
তেজ:পুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি, 
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে। 
করি দান সুবর্ণ-__উজ্জ্বলবর্ণ, সহ 
রজত ম্ৃশ্থেত, যথা দেবী শ্থেতভুজা | 
ধনলোতে উন্মুক্ত উভয় দৈত্যপতি 
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে, 
মরিল যেমতি দ্বন্বি, হায়, মন্দমতি, 
সহ ন্তুপ্রতীক ভ্রাতা লোতী বিভাবন্থু !” 

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ 

পাশী ;--“যা কহিলে সত্য, ষক্ষকুলপতি ! 
অর্থে লোত ; লোভে পাপ) পাপ নাশকারী। 
কিন্ত ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ? 
কোথা সে বন্ুধা শ্যামা, বন্ু-হুধারিণী 
তোমার ? ভূলিলে কি গো আমরা সকলে 
দীন, পত্রহীন তরু ছিমানীতে যথা, 
আজি? আর আছে কিগো সে সববিভব? 
আর কি--কি কাজ কিন্ত এ মিছ! বিলাপে? 
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার 1” 

কছিতে লাগিল! তবে দেব পুরন্দর 
অন্ুরারি ;-“তাসি আমি অজ্ঞাত-সলিলে 

কর্ণধার, ভাবনায় চিস্তায় আকুল, 
নাহি দেখি অস্ুকূল কূল কোন দিকে । 
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি, 
কেমনে হুইব পার অপার সাগর ? 
শৃন্ভতুণ আমি আজি এ ঘোর-সমরে। 
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বন্্রাপেক্ষ1 তীক্ষ মম প্রহ্রণ যত, 
তা সকলে নিবারিল এ কাল-সংগ্রামে 
অন্গুর | যখন ছুষ্ট ভাই ছুই জন 
আরস্ভিল তপঃ, আমি পাঠান যতনে 
ুকেশিনী উর্বশীরে ; কিন্ত দৈববলে 
বিফলবিভ্রম! বাম! লজ্জায় ফিরিল ১ 
গিরিদেছে বাজি যথা রাজীব । সতত 
অধীর নববীর খবি যে মধুর-হাসে 
শোতিল. সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা 
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্লনে । 
যে কেশে নিগড় সদ! গড়ে রতিপতি $ 
যে অপাঙ্গ-বিষানলে জলে দেব-হিয়া, 
নারিল সে কেশপাশ বাধিতে দানবে, 
বিফল সে বিবানল, হলাহল যথা 
নীলকঞ্-কঞ্দেশে। কি আর কহিব? 
বৃথা মোরে জিজ্ঞাস, জলদলপতি !” 

এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব 
নীরবিলা, আহা! মরি, নিশ্বাসি বিষাদে । 
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে, 
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রী । 

হেনকালে-_বিধির অন্কুত লীলাখেল! 
কে পারে বুঝিতে গে! এ ব্রহ্ধাগু-মণ্ডলে ?1-- 
ভেনকালে অকম্মাৎ হুইল দৈববাণী ;-- 
"আনি বিশ্বকর্মা, হে দেবগণ, গড় 
বামায়,__-অঙ্গনাকুলে অতুল! জগতে ! 

ব্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর জঙ্গম, 
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লহয়া 
স্য্জ এক প্রমদ্দারে ভব-প্রমোদিনী। 
তা হ'তে হইবে নষ্ট ছুষ্ট অমরারি |” 

তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা 
তারতী, পবন-পানে চাহিয়া কছিলা $-- 
“যাও ভূমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা, 
অবিলম্বে বিশ্বকর্মা, শিলিকুলরাজে |” 

শুনি দেবেজ্জ্রের বাণী, অমনি তখনি 
প্রতঙ্জন শুন্তপথে উড়িলা ছৃমতি 
আগুগ /--কাপিল! বিশ্ব থর থর করি 
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইল! 
জীবকুল, যথ1 যবে প্রলয়ের কালে 
টক্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি 
বিশ্বনাশী পাশ্ডপত ছাড়েন হঙ্কারে ! 

চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেৰ 
শৃন্তপথে । হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন 

মাইকেল-্রস্থাবলী 

ভাসিলা-_মযানস-সরে রাজহংস যথা1-- 
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে ! 

যে যাহা ইচ্ছিল! তাহা! পাইল! তখনি। 
যে আশা, এ ভবমরুদ্দেশে মরীচিকা, 
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে। 
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শানম্তমতি, 
অমনি স্ুধালহরী বছিল সম্মুখে 
কলরবে। চাছিলেন ফল জলপতি ? 
রাশি রাশি ফল আসি ম্থবর্ণ-বরণ 
পড়িলা চৌদিকে । যাচিলেন ফুল দেব- 
সেনানী ; অযুত ফুল স্তবকে স্তবকে 
বেড়িল হ্ুরেজ্ছে, যথ! চক্ত্রে তারাবলী। 
রত্বাসন মাগি ভাঙে বসিলা কুবের-_ 
মণিময় শেষের অশেষ-দেছোপরি 
শোভিলেন যেন পীতান্ধর চিন্তামণি। 
ভ্রমিতে লাগিল যম মহাহষ্টমতি, 
যথা শরদের কালে গগনমগুলে, 
পবন-বাহনারোহী ভ্রমে কুতৃহলী 
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃকাস্তি হেরি ;-- 
হেরি রত্বাকারা তারা-_স্থখে মন্দগতি | 

এড়াইয়া ব্রক্ধপুরী, বায়ুকুল-রাজ 
প্রভঞ্জন, বামুবেগে চলিলেন বলী 
যথায় বসেন বিশ্বোপাস্তে মহামতি 
বিশ্বকর্শী। বাতাকারে উড়িল! চ্ুরথী 
শৃন্তপথে, উৎলিয়া নীলাম্বর যেন 
নীল অন্থুরাশি। কত দুরে ত্বিষাম্পতি 
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা 
তাবি ছুষ্ট রাহু বুঝি আইলা অকালে 
মুখ মেলি । চন্জ্রলোকে রোহিণীবিলাসী 
হৃধানিধি, পাওুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়। 
ছুরন্ত বিনতান্থুতে__শধা-অতিলাবী। 
মুদিয়া নয়ন হছেম তারাকুল তয়ে, 
তৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্তাধরী, 

সিদ্ধ, ঘন্দে রত সদ! চিরবৈরী ছেরি )-- 
সাজিল তরজ-দল রণ-রঙ্গে মাতি। 
এ সবে পশ্চাতে রাখি আখির নিমেষে 
চলি গেলা আশ্ুগতি। ঘন ঘনাবলী 
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূতদল যথা 
ভূতনাথ সহ। একে একে পার হয়ে 
সপ্ত অন্ধি, চলিলা মরুৎ-কুলনিধি 
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অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি শ্রান্তি, সবে অবছেলি 
চলে যথা কাল। কত দূরে বমপুরী 
ভয়ঙ্কল্নী দেখিলেন ভীম সদাগতি। 

কোন স্থানে হছিমানীতে কাপে থরথরি 
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃত্বরে বিলাপি ছুশ্তি 
কোন স্থানে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত 
কারাগারে জলে কেহ হাছাকার-রবে 
নিরবধি ) কোথাও বা ভীম-মৃত্তি-ধারী 
যষদুত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিয়ে 
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মগ্ডলী 
বন্জনখ!, বিদারিয়! বক্ষঃ মহাবলে, 
ছিন্ন-ভিন্ন করে অস্ত্র; কোথাও বা কেহ, 

ভূষায় আকুল, কাদে বসি নদী-তীরে 
করিয়া! শত মিনতি বৈতরণী-পদে 
বৃথা__না চাছেন দেবী ছুরাত্মার পানে, 
তপস্থিনী ধনী যথ1--নয়নরমণী 
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে 
জিতেক্রিয়া । কোথাও ব1 হেরি লক্ষ লক্ষ 
উপাদেয় তক্ষ্যপ্রব্য, ক্ষধাতুর প্রাণী 
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ,-_রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা 

দরিদ্র, প্রহরি-বেত্র-আঘাতে শরীর 
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ 
আসিতেছে ভ্রতগতি চারি দিক্ হ'তে 
কাকে ঝাকে আসে যথ। পতঙ্গের দল 
দেখি অগ্নিশিখা,_হায়, পুড়িয়া মরিতে ) 
নিম্পৃহ এ লোকে বাম করে লোক যত। 
ছায় রে, যে আশ! আসি তোষে সর্বজনে 
ব্গতে, এ ছুরগ্ত অস্তকপুরে গতি- 
রোধ তার। বিধাতার এই সে বিধান। 
মরুস্থলে প্রবাহিণী কু নাছি বছে। 
অবিরামে কাটে কীট; পাবক লা নিবে। 
শত-সিদ্ু-কোলাহছল জিনি, দিবানিশি 
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি-_কর্ণ বিদরিয়া | 

হেরি শমনের পুরী, বিল্ময় মানিয়া 
চলিল। জগত্প্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি 
যথায় বসেন দেব-শিল্পলী। কতক্ষণে 
উত্তরমেরুতে বীর উতরিল। আসি। 
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্শীর সদন । 
ঘন ঘনাকারে ধূম উড়ে হুন্খ্যোপরি, 
তাছার মাঝারে হৈমগৃহাগ্র অযুত 
ভোতে বিছ্্যাতের রেখা অচঞ্চল যেন 
মেধাবৃত আকাশে, বা! বাসবের ধন্ুঃ 

মণিময়। প্রবেশিয়। পুরী বায়পতি 
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি 
শৈলাকার ) মৃত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে | 
পাই, সোহাগায় সোনা গলিছে সোহাগে 
প্রেমরসে ; বাহিরিছে রজত গলিয়। 
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল সলিল- 

প্রবাহ, পর্বত-সাহ্থ-উপরি যাহারে 
পালে কাদস্িনী ধনী ; লৌহ, যার তঙ্চ 
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু 
জ্বলে অগ্নিসম তেজঃ-_-অগ্নিকুণ্ডে পড়ি 
পুড়িছে-_বিষম জাল! যেন ত্বণা করি)_- 
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া | 
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকন্পা দেব 
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব গড়ন, 
ছেনকাঁলে তথায় আইল! সদাগতি | 
হেরি প্রতঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া 
নমস্কারি বসাইল! রত্বসিংহাসনে | 

“আপন কুশল কহ, বাম়ুকুলেশ্বর !” 
কহছিতে লাগিল! বিশ্বকর্মা ; -“কহ, বলি, 
ক্বদর বারতা । কোথা দেবেন্ত্র কুলিশী? 
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার 
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা__ 
দেবী কি মানবী-__এবে ধরিয়াছে, তোমা 
পাতি পীরিতের ফাদ? কহ, যত চাহ, 
দিব আমি অলঙ্কার,_অতুল জগতে । 
এই দেখ নূপুর ; ইহার বোল শুনি 
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্নতার, খেদে। 
এই দেখ ম্থমেখল| 3 দেখি ভাৰ যনে, 
বিশাল নিতত্ববিষ্বে কি শোভা ইহার? 

এই দেখ ুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে 
উরজ-কমল-যুগ-মাঝারে, মনোজ 
মজে গো আপনি । এই দেখ, দেব, শশতি ) 
কি ছার ইহার কাছে, অরে নিশীধিনি, 
তোর তারাময় সীতি ! এই যে কঙ্কণ-_ 
খচিত রতন-বৃন্দে দেখ, গন্ধবহ ! 
প্রবাল-কুগুল এই দেখ, বীরমণি ) 
কি ছার ইহার কাছে, বনস্থলী-কানে 
পলাশ,__রমণী-মনোরমণ ভূষণ? 
আর আর আছে যত কি কব তোমারে ?” 

হাসিয়া হাপিয়া যদি এতেক কহিল! 
_ বিশ্বকর্া, উত্তর করিল। মহামতি 

শ্বসন, নিশ্বীস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ?-- 
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“আয় কি জাছে গে, দেখ, সে কাল এখন? 
বিশ্বোপান্তে তিমিরসাগর-তীরে সদা 
ব'স তুমি, নাহি জান ন্ঘর্গের ছুদশ | 
হাক্স, দৈত্যকুল এবে প্রবল সমরে, 
লুটিছে জ্রিদশালয় লওভও করি, 
পামর। ম্বরিল তোম। দেব অন্থরারি, 
শিলিবর! তেই আমি আহন্গ সত্বরে। 
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহ্থে। 
মহা ব্যগ্র ইন্্র আছি তব দরশনে ।” 

শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা 
দেবশিল্লী 2-”ছায়, দেব, এ কি পরমাদ ! 
দিতিজ্জকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারঘী 
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে 
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধগতি তুষি, 
সদাগতি 1 কে ব্যথিল তীক্ষ প্রহরণে 
যমে? নিরন্ভিল কে বা জলেশ পাশীরে ? 
অলকানাথের গদ। শৈলচুর্ণকারী ? 
কে বিধিল, কহ, হায়, খরতর শরে 
ময়ূর-বাহনে ? একি অদ্ভুত কাহিনী! 
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে? 

মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি, 
তদবধি দৈত্যকুল নিস্তেজ পাবক, 
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে ? 

বিশেষ করিয়া কহ্ শুনি, শূরমণি ! 
উত্তরয়েক্তে সদা বসতি আমার 
বিশ্বোপান্তে ; ওই দেখ তিমির-সাগর 
অকৃল, পর্বতাকার যাহার লহরী 
উতলিছে নিরবধি মহাকোলাহুলে। 
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি ছুই হবে। 
লিখিল1] এ মেরু, ধাতা, জগতের সীমা 
স্থপ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ এ পাশে | 
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে, 
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী 
লক্ষী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি) 

বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা ।” 
উত্তর করিল৷ তবে বায়ু-কুলপতি ?-- 

“ন| সন্থে বিলম্ব হেথা কহিগ্ তোমারে, 
শিলিবর ! চল, যথা বিরাজেন এবে 

দেবরাজ। শুনিবে গো সকল বারতা 
স্তর সুখে । কোন্ মুখে কব, হায়, আমি 
সিংহ-দল-অপমান শুগালের হাতে ? 
স্বরিলে ও কথা, দেহ জলে কোপানলে। 

বিধির এ বিধি, তেই সহি ঘোয়। সে 
এ লাঞ্ছনা । চল, দেব, চল শীষ্বগতি। 
আজি ছে তোমার ভার উদ্ধার করিতে 
দেববংশ--দেবরিপু ধ্বংসি শ্বকৌশলে |” 

এতেক কছিয়৷ দেব বামু-কুলপতি 
দেব, দেব-শিল্পী সহ উঠিল! আকাশে 
বাম়ুবেগে। ছাড়াইয়! কৃতান্ত-নগরী, 
বন্থৃধা বান্থুকি-প্রিয়া, চক্র স্ধীনিধি, 
হুর্য্যলোকে, চলিলেন মনোরথগতি 
ছুই জন; কত দূরে শোতিল অন্বরে 
স্বর্ণময়ী ব্রদ্ষপুরী, শোভেন যেমনি 
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী | 
শত শত গৃছ্চুড়া হীরক-মণ্ডিত 
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি 
কাঞ্চন-নিন্মিত ; ছেরি ধাতার সদন 
আনন্দে কহিলা বামু দেবশিল্লী প্রতি ;-- 

প্ধন্ঠ তূমি দেবকুলে, দেবশিল্লী গণি!” 
তোম। বিনা আর কার সাধা নিশ্াইতে 
এ হেন মুন্দরী পুরী নয়ন-রঞ্জিনী 1” 

প্ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার”-- 
উত্তরলা বিশ্বকন্মা /--ণতার গুণে গুণী, 

গড়ি এ নগর আমি তীহ্ার আদেশে । 
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল, 
প্রতিবিষ্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা 
নিশাকালে, এই রমা-প্রতিম! প্রথমে 
উদয়ে ধাতার মনে,-তবে পাই আমি ।” 

এইবপ কথোপকথনে দেবদ্ধয় 
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী-মন্দগতি এবে। 
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন 
বস্্রপাণি, সহ কান্কিকেয় মহা রর্থী, 
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ 
যক্ষরাজ, শরত্বগামী দেব-শিল্লী দেব 
নিকটিন্, করপুটে প্রণাম করিলা 
যথাবিধি| দেখি বিশ্বকর্্মায় বাসব 
মছোদয় আশীবিয়। কহিতে লাগিলা $--. 

_. “স্বাগত, ছে দেব-শিল্লি! মরুভূমে যথা 
তৃবাকুল জন দুখী সলিল পাইলে, 
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার 
অসীম । স্বাগত দেব,__শিল্লি-চূড়ামণি ! 
দৈববলে বলী ছুই দানব, ছুর্জায় 
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি, 
ছায়, গ্রাসে রাহ যথ। ভুধাংগু-মগ্ডলী। 
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ধাতার আদেশে এই শুন, মহামতি ! 
“আনি বিশ্বকম্ম্ায়, হে দেবগণ, গড় 
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুল! জগতে ! 
জ্িলোকে আছয়ে বত স্থাবর, জঙ্গম, 

ভূত, সবা হইতে লইয় তিল তিল, 
স্জ এক প্রমদারে--ভব-প্রমোদিনী | 
তাহ! হ'তে হবে নষ্ট ছষ্ট অমরারি' 1” 

শুনি দেবেজ্ের বাণী শিলীন্ অমনি 
নমিয়! দিক্পালদলে বলিলেন ধ্যানে । 
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি। 

আরস্তিল! যহাতপঃ, মহা মন্ত্রবলে 
আকর্ধিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত 
ব্রহ্ধপুরে শিলিবর | যাহারে স্মরিলা, 
পাইলা তখনি তারে । পক্সন্থয় লয়ে 
গড়িলেন বিশ্বকর্্ম] রাঙা পা-ছুখানি। 
বি্্যাতের রেখা দেব লিখিল! তাহাতে 
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ 
রস্ভা উরুদ্দেশে আসি করিল! বসতি ; 
মধ্যম মুগরাজ দিলা নিজ মাজা; 
খগোল নিতন্ব-বিস্ব ; শোতিল তাহাতে 

মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা । 
গড়িলেক বাহুযুগ লইয়া মৃণালে। 
দাড়িস্বে কদন্ে হল বিষম বিবাদ, 
উভয়ে চাছিল আসি বাস করিবারে 
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি 
দেব-শিলী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে 
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক নূমতি 
হুইল! বদন দেব অকলক্কভাবে; 
ধরিল কবরীরূপ কাদন্ধিনী ধনী; 
ইন্রচাপে বানাইল! মনোহর সী তি, 
জলে যে তারা-রতন উধার লঙ্গাটে 
তেজঃপুঞ্জ, ছুইখান করিয়া তাহারে 
গড়াইল! চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী 
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আখি । 
গড়িল৷ অধর দেব বিশ্বফল দিয়া 

যাখিয়া! অমৃত-রসে ; গজ-মুক্তাবলী, 
শোতিল রে দস্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া । 
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধন্থঃ ধরি 
তুরুছলে বসাইল! নয়ন-উপরে ) 
তা দেখিয়া! বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা 
তৃশ তার ) বাছি বাছি সে তৃণ হইতে 
খরতর ফুল-শর, নয়নে অপিল। 

১ 

দেব-শিল্পী | বসুন্ধরা নানারত্ব-সাজে 
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পাবলী যথা! 
সাজায় রাজেজ্জবাল! কুস্থুম-ভূষণে | 
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, স্থুবর্ণ চাছিল 
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যঞ্জি_- 
হরিতালে শিল্িবর রাগিল! স্থৃতন্থু | 

কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল 
দিতে নিজ মধুরব ; কিন্তু বীণাপাণি 
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল, 
রসনায় আসন পাতিল] বাগীশ্বরী ৷ 
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি 
জীবাইলা কামিনীরে ১ স্থমোহিনী বেশে 
দাড়াইলা প্রভা যেন, আহা! মুক্তিময়ী ! 

হেরি অপর্ূপকাস্তি আনন্দ-সলিলে 

ভাঁসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি 

প্রচ্ুল্ল কমলে যেন পাইয়া! স্বনিলা 
স্বন্বনে । মোহিত কামে, মুরজামোহন, 
মনে মনে ধন-প্রাণ স্পিলা বামারে। 
শান্ত জলনাথ যেন শাস্তি-সমাগমে । 
মহাম্মধী শিখিধবজ শিখিবর যথ। 
হেরি তোরে, কাদম্বিনী, অনস্বরতলে। 
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিল, 
কৌমুদিনী প্রমদায় ছেরি মেঘ যথা 
শরদে ! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্লী গুণি ! 
ধাতাবরে, দেববর ! সাবাসি তোমারে । 

হেনকালে-_বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা 
কে পারে বুঝিতে গে এ ব্রহ্গাগু-মগ্ডুলে ? 
ছেনকালে পুনর্বধার হৈল দৈববাণী ;-- 
“পাঠাও, ছে দেবপতি, এ রম]| বামারে, 
( অন্থপম] বামাকুলে ) ষথা অমরারি 
স্ুন্দ-উপস্ুন্দান্থুর ; আদেশ অলঙ্গে 
যাইতে এ বীরাঙ্গনাসহ সঙ্গে মধু, 
খতুরাজ ; এ রূপের মাধুরী হেরিয়া 
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে | 
তিল তিল লইয়া! গড়িল! স্থুন্দরীরে 
দেব-শিলী, তেই, নাম রাখ তিলোত্তমা ।” 

শুনিয়! দেবেজ্ত্রগণ আকাশ-সম্ভবা 
সরম্বতী-ভারতী, নমিল! ভক্তিভাবে 
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া 
বিদায় করিল! বিশ্বকর্ত্ধা শিল্পী দেবে) 
প্রণমি দ্িকপালদলে বিশ্বকর্ম! দেব 
চলি গেল! নিজ-দেশে | খে শঙ্গীপতি 
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বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,_ 
যথা স্ুরাস্থুর ঘবে 

ষাইকেল-গ্রন্থাবলী 

মখিলা সাগরজল, জলদলপতি 
ভূবন-আলনন্দময়ী ইন্দিরার সাধী। 

ইতি শ্ীতিলোভমাসস্ভব-কাব্যে সম্ভবে! নাম তৃতীয়ঃ সর্ণঠি। 

চজ্ঞ্থ ভলঙ 

জুবর্ণ-বিহঙ্গী থা আদরে বিজ্তারি 
পাখা,)-_শক্র-ধন্ুঃকান্তি আভায় যাছার 
মলিন, যতনে ধনী শিখায় শাবকে 
উড়িতে, হে জগদম্থে! অস্বর-প্রদেশে 3 
দাসেরে করিয়া! সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি 
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে । কাতর সে এবে, 
কুলায়ে ল'য়ে তাহার চল গো জননি ! 
সফল জনম মম ও পদপ্রসাদে, 
দয়াময়ি! যথা! কুন্তী-নন্দন পৌরব, 
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী 
ধর্ববলে প্রবেশিলা! স্বর্গ, তব বরে 
দীন আমি দেখি, মানব-আজবাখি কতু 
নাহি দেখিয়াছে যাহা? শুনিন্থ তারতি ! 
তব বীণা-ধ্বনি, যাহা অতুল জগতে । 
চল ফিরি যাই যথ! কুম্থম-কুস্তল। 

 বস্থুধা কল্পন1।_-তব হেমাজী সঙ্গিনী-_ 
দান করিয়া যারে তোমার আদেশে 

দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি । 
রসিতে রসনা তার তব স্ুধা-রসে 
বরষি সঙ্গীতাম্ৃত মনীবী তুবিবে,_ 
এই তিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে। 
যদি গুপগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি 
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে, 
সেও ভাল। অধষে, মা,অধষের গতি 1 
ধিকৃ সে যাল্ঞা+ ফলবতী নীচ-কাছে। 

মহাননে যহেজ্্র সসৈল্কে মহামতি 
উতরিল! ঘখ। বসে বিস্ধ্য-গিরিবর 
কামরপী,_-হে অগল্ভয ! তব অন্থরোধে 
অভাপি অচল। শত শত শৃঙ্গ শিরে, 

বীর বীরভদ্র-শিরে জটাুট যথা 
বিকট; অশেষ-দেছ শেষের যেমনি ! 
দ্রুতগতি শৃন্ভপথে দেবরথ, রী, 
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ দল 
আইলা, কঞ্চক-তেজ:পুঞ্জে উজ্দ্বলিয়া 
চারি দিক । কাম্যনামে নিবিড় কানন-- 
খাও্ডব সম, ( পাওব ফাল্তনির গুণে 

দছি হবি ব্বহ যাহে নীরোগী হইলা ) 
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিল! বলে 
প্রবল। আতঙ্কে পণ্ড, বিহঙ্গম আদি 
আস্ট পলাইল! সবে ঘোরত র-রবে, 
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে 
বনরাজি, প্রবেশিল সে গহুন-বনে । 
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আঙি 
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী, 
ঝড় যথা, কিংবা করিযুথ মত্ত মদে! 
অধীর সত্্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর, 
শীঘ্র আসি শচীকান্ত নমুচিস্দন 
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে )-- 

“কি কারণে, দেবরাজ, কোন অপরাধে 
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর 1 কেমনে 
এ অসহু ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস? 
পাঞ্চজন্ত-নিনাদক প্রবঞ্চি বলীরে 
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা 

রসাতলে 1” উত্তরিল! হাসি দেবপতি 
অন্থরারি )১--প্যাও বিদ্ধ্য, চলি নিজ স্থানে 
অতয়ে কি অপকার তোমায় সম্ভবে 
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মোর হাতে 1 ভুজবলে নাশিয়া দিভিজে 
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব 
আপনি হুইব যুক্ত বিপদ হইতে )-- 
তেই হে আহইছু মোরা তোমার সদনে।” 

ছেন মতে বিদাইয়! বিদ্ধ্য-মহাচলে 
দেবসৈন্ত-পানে চাহি কহিল! গল্ভীরে 
বাসব )--পছে স্থুরদল, জ্রিবিদ-নিবাসী 
অমর ! হে দিতিস্ৃত-গর্ব-খর্বকারী ! 
বিধির নির্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি 
তোম। সবে। রণস্থলে বিষুখ যে রর্থী, 
কত যে ব্যধিত-সে, তা কে পারে বণিতে ? 
কিন্তু ছুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ ! 
পুনরায় জয় আমি আস্ত বিরাজিবে 
এ দেব-কেতনোপরে । ঘোরতর রণে 

অবস্থা হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি । 
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে, 
যে শর--কে সংবরিবে সে অব্যর্থ শরে ? 

লয়ে তিলোত্তমায়_-অতুল1 ধনী বূপে-- 
খতুপতি সহ রতিপতি সর্বজয়ী 
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি 
দানব । থাকহ সবে ম্মুসজ্জ হুইয়! ৷ 
কুন্দ উপন্থন্দ যবে পড়িবে সমরে, 

অমনি পশিব মোর! সবে দৈতাদেশে 
বাম়গতি, পশে যথা! যদকল করী 
নঙ্গবনে, নলদলে দলি পদতলে ।” 

শুনি ম্বরেজ্জের বাণী, ম্ুরসৈন্ত যত 
্হ্ষ্কারি নিষ্কোধিলা অগ্রিময় অসি 
অযুত, আগ্নেয়তেজে পুরি বনরাজি | 
টক্কারিল। ধন্থঃ ধন্ুর্ধরদল বলী 
রোষে ; লোফে শুল শৃলী, হায়, ব্যগ্র সবে 
মারিতে যরিতে রণে-_য। থাকে কপালে। 
ঘোর-রবে গরজিলা--গজ ) হয়ব 
মিশাইল। হ্যোরব সে রবের স্থ। 
শুনি সে ভীষণ শ্বন দগ্চুজ ছুষ্ধ্তি 
হীনবৰীর্ধ্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল 
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্ের ধ্বনি, 
জিযনমাণ নাগকুল অতল পাতালে। 

হেনকালে আচস্বিতে আসি উতরিল! 
কাম্যবনে নারদ, দীধিতি-রবি যেন 
ঘিতীয়। হ্য়ষে বন্দি দেব-খবিবরে, 
কছিলেন হাসি ই্-.দেবকুল-পতি 7-- 

"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নায়দ . 

ভপোধন! আগমন তোমার ছে আজি? 

দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি 
ক্ষপকাল ; খরতর করবাল-আভা 
হবিব্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ১- 
নহে যজ্জধূম ও--ফলক সারি সারি 
স্ববর্ণ-মণ্ডিত, অগ্রিশিখাময় যেন 
ধূমপুঞ্জ কিংবা মেঘ-_তড়িত-জড়িত 1” 

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ধবিবর 
নারদ উত্তরচ্ছলে কহিলা কৌতুকে ১ 
“তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি 
তাপস ? যে কাল-অগ্নি জালি চারিদিকে 
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাপি আমি 
চিরতপোবনবাসী। অবন্ত পাইবে 
মনোনীত বর তুমি; রিপুদ্বয় তৰ 
ক্ষয় আজি, সহশ্তাক্ষ, কছিচ তোমারে |” 

স্থধিল! সুরসেনানী সুমধুর স্বরে 
অগ্রসরি )--"কৃপা করি, কহ মুনিবর, 
ভ্রাতৃভেদ তিন্ন অন্ত পথ কি কারণে 
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব- 
দল-ইন্দর হুন্দ উপন্ুন্ন মন্দমতি ? 
যে দস্তভোলি তুলি করে নাশিলা সমরে 
বুজ্সান্থুরে ক্বরপতি ; যে শরে তারকে 
সংহারিছ রণে আমি )--কিসের কারণে 
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোহার কাছে? 

কার বরবলে, প্রভূ, বলী দিতি-ম্ুত ?” 
উত্তর করিল! তবে দেবধি নারদ ;__ 

“ভকত-বৎসল যিনি, তার বলে বলী 
দৈত্যদ্বয়! শুন, দেব, অপূর্ব্ব কাছিনী, 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা 
চক্রপাণি নরসিংহরূপে, তার কুলে 
জন্মিল নিকুদ্ভ নামে দুরপুররিপুং 
কিন্তু বজ্জি, তব বজ্ত্র-ভয়ে সদা ভীত 
যথা গকুত্বান শৈল। তার পুক্রদোছে 
চন্দ উপন্দুন্দ--এবে ভূবন-বিজয়ী ? 
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই ছুই জন 
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে 
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ; 
'ষর যাগ' বলি আসি দরশন দিলা । 
হথা সরঃহৃপ্ত পল্প রবি-দরশনে 
প্রসুল্লিত, বিরিঞ্চিরে ছেরি দৈত্য্বয় 
করঘোড়ে মৃম্বরে কহিতে লাগিল! ;- 
“ছে ধাতঃ, ছে বরদ, অমর কর, দেব, 
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আমা দৌোছে। তব বরু-স্থধাপান করি, 
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভূ, এই ভিক্ষা মাগি), 
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন 
অজ ।-_'জদ্মে মৃত্যু, দৈত্য ! দিবস-রজনী 
এক যায়, আর আসে, সৃষ্টির বিধান । 
অন্ত বর মাগ, বীর, যাহা! দিতে পারি ।' 

'তৰে যদি'__উত্তর করিল দৈত্যন্বয় 
“তবে যদি অমর না কর, পিতামহ । 
আম] দৌছে এই ভিক্ষা, তব বরে যেন 
ভ্রাভৃতেদ ভিন্ন অন্ত কারণে না মরি ।' 

“ওম্* বলি বর দিলা কমল-আসন। 
একপ্রাণ ছুই ভাই চলিলা স্বদেশে 
মহানন্েদ। যে যেখানে আছিলা দানব, 
মিলিল আসিয়া! এবে এ ট্ৌোহার সাথে, 
পর্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে 
বাছিরায় হুহুষ্কারি সিদ্ু-অভিমুখে 
বীরদর্পে শত শত জল-ম্লোত আসি 
মিশি তার সঙ, বীর্ধ্যবৃদ্ধি তার করে । 
এইরূপে মহাবলী নিকুদ্ভ-নন্দন- 
যুগ বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে 
বর্গ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে ছৃষ্টমতি |” 

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ 
আশীবিয়! দেবদলে, বিদায় মাগিয়া, 
চলি গেলা ব্রক্ষপুরে ধাতার সদনে । 
কাম্যবনে সৈম্ঠ সহ দেবেস্ত্র রহিলা, 
যথা সিংহ হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে, 
নিবিড় কানন-মাঝে পশি সাবধানে 
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে 
তার পানে। এই মতে রছিলেন যত 
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিদ্ধ্যের কন্দরে। 

হেথা মীনধবজ সহ মীনধ্বজ রথে 
বসন্ত-সারধি সঙ্গে চলিল! ছুন্দরী 
দেবকুল-আশালতা | অতি মন্দগতি, 
চলিল বিমান শৃন্তপথে, যথা ভাসে 
র্ণবর্ণ মেঘবর, অন্বর-সাগরে, 
যবে অস্তাচল-চূড়া-উপরে দীড়ায়ে 
কমলিনী-পানে ফিরে চাছেন তাস্কর 
কমলিনী-সথা । যথ1 সে ঘনের সনে 
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কেলি করে শ্রঙ্গ উপদ্থুন্দ মহাবলী 
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা । 

হোর কামকেতু দুরে, বন্ধ! ছুন্দরী, 
আইলা বসন্ত জানি, কুক্ছম-রতনে 
সাজিলা ) দ্ুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল 
আরম্ভতিল৷ কলম্বরে মদন-কীর্ন। 
মুগ্জরিল কুঞ্জবন-গুঞ্জরিল, অলি 
চারিদিকে, শ্বনম্বনে মন্দ সমীরণ, 
ফুলকুল উপহার সৌরভ হইয়া 
আসি সম্ভাষিল হ্থখে খতুবংশ-রাজে। 

“হে মুন্দরি” মৃদু হাসি মদন কছিলা )- 
“ভীরু, উন্মীলিয়! আখি,-নলিনী যেমনি 
নিশ-অবলানে মিলে কমল-নয়ন_- 
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তৰ আগমনে 
স্বখে বসন্তের সথ। বন্ুন্ধরা সতী 
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী, 
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা! 
ত্যজি রথ চল এবে--ওই দৈত্যবন। 
যাও চলি, ন্হাসিনি, অতয়হাদয়ে। 
অন্তরীক্ষে রক্ষাহেতু 
থাকিব তোমার সঙ্গে। রঙ্গে যাও চলি, 
যথায় বিরাজে দৈত্যন্বয়, মধুমতি !” 

প্রবেশিলা কুজবনে কুঞ্জর-গামিনী 
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি 
সরমে, তয়ে কাতরা নবকুল-বধূ 
লজ্জাশীলা | মৃদ্গতি চলিল৷ হুন্দরী 
মুহুদ্,ছ চাছি চারিদিকে, চাছে যথা 
অন্রানিত ফুলবনে কুরজিণী; কত 
চমকে রমণী শুনি নুপুরের ধ্বনি; 
কভু মরমর পাতাকুলের মর্থরে ) 

মলয়-নিশ্বাসে কত; হায় রে, কতু বা 
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্তরিলে অলি 
মধু-লোভী, কাপে বামা, কমলিনী যথা 
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী 
ত্রমিতে লাগিল! ধনী গছন-কাননে। 
শিহরিলা বিস্ধ্যাচল ও পদ-পরশে, 
সন্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্ত্র যেষতি 
চন্্রচ্ড়। বনদেবী যথায় বসিয়। 
বিরলে গাখিতেছিলা ফুল-রন্্-মাল, 
( বরগুঞমাল] গাথে ব্রজাঙ্গন যথা 

দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বর-গলে )-- 
' হেরি দুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি, 
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রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে 
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে ষনে। 
বনদেব-_-তপন্থী মুদিলা আখি, থা 
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়্ায় গগনে 
দিনমণি। মুগরাজ কেশরী সুন্দর 
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর ঈপিলা প্রণমি__ 
যেন জগগ্ধান্্রী আছ্যাশক্ি মহামায়ে ! 

ত্রমিতে ভ্রমিতে দূতী-__-অতুলা জগতে 
রূপে--উতরিলা যথা বনরাজী-মাঝে 
শোভে সরঃ, নভঃস্থল বিযল যেমতি | 
কলকল-স্বরে জল নিরন্তর ঝরি 
পর্বত-বিবর হ'তে স্যঞ্জে সে বিরলে 
ভলাশয়। চারিদিকে শ্াম-তট তার, 
শত রঞ্জিত কুম্ছমে । উজ্জ্বল দর্পণ 

সে সরঃ--খচিত রতনে, 
হাসে তাছে কমলিনী, দর্পণে যেমনি 
বনদেবীর বদন । মৃদ্ু-মন্দ রবে 
পবন-হিল্লোলে বারি উছজিছে কূলে । 
এই সরোবর-তীরে আসি সীমস্তিনী 
(ক্লান্ত এবে ) বমিলা বিরামলাত-লোভে, 
রূপের আভায় আলে! করি সে কানন। 
ক্ষণকাল বসি বাম! চাছি সরঃ-পানে, 
আপন প্রতিমা হেরি-_ত্রান্তি-মদে মাতি, 
একদুৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিল! 
বিবশে । “এ ছেন রূপ” কিল! রূপসী 
মৃছুম্বরে )-_-“কারো আখি দেখেছে কি কড় ? 
ব্হ্ষপুরে দেখিয়াছি আমি, দেবপতি 
বাসব? দেবসেনানী ; আর দেব-যত, 
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী হুমন্দরী ; 
দেব-কুল-নারী-কুল বিদ্কাধরী-দলে ; 
কিন্ত কার তৃলনা এ ললনার সহ 
সাজে ? ইচ্ছা! করে, মরি, কায়-মন দিয়া 
কিন্করী হইয়া! ওর সেবি পা-ছুখানি ! 
বুঝি এ বনের দেবী- মোরে দয়া করি 
দয়াময়ী--জলতলে দরশন দিল! |” 

এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়' 
নোয়াইয়া শিরঃ_ যেন পুজার বিধানে, 
প্রতিষূত্তি প্রতি ; সেও শিরঃ নোয়াইল। 
বিজ্ষয় মানিয়া বাম! কতাঞ্জলিপুটে 
ৃছত্বরে হ্ুধিল! )_-“কে তুমি, হে রযণি ?” 
আচন্িতে “কে 
“ছে রমণি 1" এই ধ্বনি বাজিল কাননে । 

তুমি? কে তুমি, ছে রমণি 1” 

মহাভয়ে ভীতা দৃর্তী চমকি চাহিলা 
চারিদিকে । হেন কালে হাসি 
মধু-সহ রতি-বধু আসি দেখ! দিলা । 

"কাহারে ডরাও, তুমি, ভূবনমোহ্িনি 1” 
( কহিলেন পুষ্পধন্থঃ )-_“এই দেখ, আমি 
বসন্ত-সামস্ত সহ আছি, সীমস্তিনি ! 
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মৃত্তি জলে, 
তোমার প্রতিমা, ধনি ! ওই মধুধ্ৰনি, 
তব ধ্বনি, প্রতিধ্বনি শিখী নিনাদিছে। 
ও ব্ূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি 
বিবশা এত, রূপসি! তেবে দেখ মনে 
পুরুষকুলের দশা | যাও ত্বরা করি, 
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে |” 

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী 
চলিল! কানন-পথে । কত হ্বর্ণ-লতা 

সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা-ছুখানি, 
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ, 
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি ; 
কত যে মিনতি-স্তরতি করিল! কোকিল 
কপোতীর সহ ; কত গুন্-গুন্ কৰি 
আরাধিলা অলিদল, কে পারে কহিতে ? 
আপনি ছায়া-হুন্দরী ভাম্বিলাসিনী, 
তরুমূলে ফুল-ফল ভালায় সাজায়ে, 
দাড়াইলা-__সখীভাবে বরিতে বামারে। 
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি । 
কলরবে প্রবাহিণী-_পর্বত-ছুহিতা 
সম্বোধিলা চন্জ্রাননে ; বনচর যত, 
নাচিল ছেরিয়া দুরে বন-শোতিনীরে, 
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে, 
(কত যে তপস্ত! তোর কে পারে বুঝিতে ) 
হেরি বৈদেহীরে-_রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী ! 
সাহসে হ্ুরতি বানু, ত্যজি কুবলয়ে 
মুহুন্ব হু অলকান্ত উড়াইয়া কামী 
চুদ্বিলা বদন-শশী | তা! দেখি কৌতুকে 
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা ।-_ 
এইবরূপে ধীরে ধীরে চলিল] রূপসী । 

আনন্দ-সাগরে মগ্র দিতিম্থুত আজি 
মহাবলী । দেববলে দলি দেব-দলে, 
বিমুখি অমর-নাথে সম্মুখ-সমরে, 
ত্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি । 
কে পারে আটিতে দৌছে এ তিন ভূবনে ? 
লক্ষ লক্ষ রখ, বর্থী, পদাতিক, গজ, 
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অশ্ব; শত শত নারী- _বিশ্ব-বিনোদিলী, 

সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুস্ত-নন্দন 
জয়ী । কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া 
তক্ুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা বথ। 
শুনি সুরলীর ধ্বনি কদম্বের মুলে । 
কোথায় গাইছে কেহ মধুর স্ুস্বরে | 
কোথায় ব! চর্ব্য চুষ্য, লেম্, পেয় রসে 
ভাসে কেহ । কোথায় বা বীরমদে মাতি 
মল্প সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ; 
বারণে বারণে রণ_-মহাতয়ক্কর, 
কোন স্থলে । গিরিচুড়া কোথায় উপাড়ি, 
হুহুস্কারি নতঃস্থলে দানব উড়িছে 
ঝড়ময়, উ্থলিয় অন্বর-সাগর ;-_ 

যথ' উথলয়ে সিন্ধু ঘন্দি তিমিঙ্জিল 
মীনরাজ কোলাহলে পৃরিয়া গগন । 
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে 
প্রমদ! সহিত কেলি করে নানামতে 
উন্মাদ মদন-শরে । কেহ বা কুটীরে 
কমল-আসনে বসি প্রাণসখী লয়ে, 
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে 
রাশি রাশি অসি শোতে দিনকর-করে 
উদগারি পাৰবক যেন ! ঢাল সারি সারি-__ 
যথ1 মেঘপুঞ্জ- ঢাকে সে নিকুঞ্জবন | 
ধছুঃ তৃণ অগণ্য ? ক্রিশূলাকার শৃল 
সর্বভেদী । তা সবার নিকটে বসিয়া 
কথোপকথনে রত যোধ শত শত। 
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে 

বিমুখিল, তার কথা কছে সেই জন। 
কেছ কছে-_সেনানীর কাটিহ্ছ কৰবচ ; 

কেহ কহে-_মারি গদ] ভীম যমরাজে 
খেদাইন্থ ; কেহ কহে-_ এরাবত-শু'ড়ে 
চোক চোক হানি শ? অস্থিরিচ্থ তারে ; 
কেহ ব! দেখায় দেব-আতরপ ; কেহ 
দেব-অস্ত্র ;$ দেব-বন্ত্র আর কোন জল। 

কে ছুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে 
দেবরিশিরঃচুড়। এইরূপে এবে 
বিহ্রয়ে দৈত্যদল বিজয়ী লমরে। 
ছে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তৃষি; 
সেই ভবিতব্য, দেব, রাখ গে! গোপনে । 

কফনক-আলসনে বসে নিকুষ্তনন্দন 
সক্মউপন্থন্দান্ছুর । শিরোপরি শোতে 
দেবয়াজচ্ছজ্, তেজে আদিত্য-আকুতি । 

বীতিহোত্র-মুক্তি বীর বেড়ে শত শত 
দৈত্যন্থয়ে ) ঝকৃমকি বীর আতভরণে 
বীর-বীর্ষ্যে পূর্ণ সবে, কালকুটে যথা! 
মন্োরগ। বসে দৌছে কনক-আসনে, 
পারিজ্রাত-মালা গলে, অন্পম রূপে, 
হায় রে, দেবেজ্্র যথা দেবকুল-মাঝে। 
চারিদিকে শত শত দৈতা-কুলপতি 
নানা উপহ্থার-সহ দীড়ায় বিনত- 
ভাবে, হ্প্রসন্ন মুখে প্রশংসি ছজনে, 
দৈত্যকুল-অবতংস। দুরে নৃত্যকরী 
নাচে, নাচে তারাবলী ষথ! নতঃস্থলে 
স্বণময়ী | বন্দে বন্দী মহানন্দ-মনে ১--- 

“য় জয় অমরারি ! যার ভুজবলে 
পরাজিত আদিতেয় দিতিম্ত-রিপু 
বস্জী! জয় জয় বীর, বীরচুড়াযপি,-- 
দানব-কুল-শেখর ! যার প্রহরণে,_- 
করী যথ। কেশরীর প্রচণ্ড-আঘাতে 
ত্য্জি বন যায় দুরে,_ম্বরীশ্বর আজি, 
তাক স্বর বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী 
অনাথ । হে দৈত্যকুল, উজ্জ্বল গো! এবে 
তুমি । হে দানববালা, হে দানব-বধূ, 
কর গো মঙ্জলধবনি দানব-ভবনে। 
হে মহি, ছে মহীতল ! তুমিও, ছে দিব! 
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ঝ্িভুবন। 
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তম্বরা__- 
ছন্ুভি, দামামা, শূঙ্গ, তেরী, তৃরী, বাশী, 
শঙ্খ, ঘণ্টা, বাঝরী। বরিত্ধ ফুলধারা। 
কন্তুরী, চন্দন, আন কেশর, কুম্কুম্। 
কে না জানে দেববংশ পরহিংসাকারী ? 
কে না৷ জানে ছুষ্টমতি ইন্জ স্বরপতি 
অন্থরারি 1 নাচ সবে তার পরাভঘে, 

মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন ঘখা |" 
মহানন্দে নুন্দ-উপন্ুল্দান্থুর বলী 

অমরারি, তুধি যত দৈত্যকুলেশ্বরে 
মধুর-সম্ভাষে এবে সিংহাসন ত্যজি, 
উঠিল,__কুম্থুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে, 
একপ্রাণ ছুই ভাই-_বাগর্থ যেমতি ! 

“ছে দানব !' আরস্িল! নিকুদ্তকুমার 
নুঙ্গ,--বীরদলশ্রে্ অমর-মর্দন )- 
"থার বাহ্-পরাক্রমে লতিয়াছি আবি 
জিদিববিতব ) গুন, হে স্থরারি রথি- 
ব্যুহ, বার বাহ] ইচ্ছা, সেই তাহা কর! 
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চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়। বিবাদে 
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম-সাধলে 
মন রত কর সবে।” উল্লাসে দ্ুজ, 
গুনি দক্ুজেঙ্জ-বানী অমনি নাদিল! 
সে তৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভব' 
প্রতিধ্বনি পলাইল! রড়ে ; মৃষ্া পেয়ে 
খেচর, তূঁ-চর সহ পড়িল ভূতলে; 
থরথবি গিরিবর বিদ্ধ মহামতি 
কাপিলা, কাপিলা ভয়ে বন্ধ! ুন্দরী | 
দুর-কাম্যবনে যথা বসেন বাসব, 
শুনি সে ঘোর-ঘর্খবর, জ্রস্ত ছয়ে সবে, 
নীরবে এ ওর পানে লাগিল! চাহিতে | 
চারিদিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে, 
যথা শিলীমুখ-বুন্দ, ছাড়ি মধুমতী 
পুরী, উড়ে বীকে বাঁকে আনন্দে গুজরি 
মধুকালে, মধুতৃষণা তূষিতে কুম্মুমে । 
মঞ্জু-কুর্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন 

ত্রমিল!, অশ্থিনী-পুক্র-ঘুগ-সম ন্ধাপে 
অনুপম, কিংব] যথা পঞ্চবটা-ব্ভন 
রাম-রামাছুজ, যবে মোছিনী রাক্ষস্ী 
শৃর্পণখা, ছেরি &োছে মাতিল মদনে । 

ভ্রমিতে দ্রমিতে দৈত্য আছি উতরিঙগ 
যথায় ফুলের মাঝে বমি একাকিনী 

তিলোস্তমা | শ্ুন্দপানে চাহিয়া! হস] 
কছে উপন্ছুন্দাত্বুর “কি আশ্চর্যা, দেখ, 

দেখ, তাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব সৌরতে 
বনরাজী ; বসন্ত কি আবার আইল? 
আইস, দেখ, কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে 
কানন ?” উত্তরে হাসি শুন্দাত্ুর বলী ;_- 
প্রাজ-লুখে সখী প্রজা । তুমি, আমি, রখি! 
সসাগরা বন্থধারে দ্েবালয় সহ 

ভূজবলে দ্রিনি, রাজা; আযাদের শ্বুখে 
কেন না জ্ুখিনী হবে বনরাজী আছি ?” 

এইরূপে ছুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে, 
ন। জানি কালরূপিণী ভূঙাজিনীরূপে 
ফুটিছে বনে সে ফুল, ধার পরিমলে 
মত্ত এবে ছুই তাই, হায় রে যেমতি 
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে । 

বিরাজিছে ফুলকুলমাঝে একাকিনী 
দেবদুতী, ফুল-কুল-ইন্ত্রাণী যেমতি 
নলিনী। কষককফরে আদয়ে দূপসী 
ধরে থে কুল্গুম, তায় কমনীয় শোভা 

ৰাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে 
মপি-আতা, একাকিনী বসিয়া ভামিনী | 
ছেনকালে উতরিল! দৈত্যদ্বয় তথ]। 

চমকিল! বিধুষুখী দেখিয়া সম্মুখে 
দৈতাঘ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা 
কুস্তী হুর্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা, 
ছেরিল! নিকটে ছৈমকিরীটা ভাক্করে। 

বীরকুলচুড়ামশি নিকুস্ত-নন্দন 
উভে ইন্ত্রসম রূপ-_অভুল ভুবনে । 

হেরি বীরছুয়ে ধনী বিশ্বময় মানিয়া 
একদৃষ্টে দ্টোহাঁপানে লাগিলা চাছিতে ; 

চাহে যথ! কুর্ধ্যমুখী সে ুর্যের পানে । 
“কি আশ্চর্য্য, দেখ, ভাই,” কছিলা পুরে 

ত্বন্দ "দেখ চাহি ওই নিকুজ-মাঝারে। 
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাশ্লিশিখাতে 
আজি, কিংবা! ভগবতী আইল! আপনি 
গৌরী। চল যাই ত্বরা পৃজি পদ-যুগ। 
দেবীর চরণ-পল্স-সম্মে যে সৌরত 
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী |” 

মহাবেগে দুই ভাই ধাইল! আকাশে 
বিবশ | অমনি মধু মন্সথে সম্ভাধি 
মৃছুম্বরে খতুবর কিল! সত্বরে ;_- 
“হান তৰ ফুল-শর ফুল-ধনু: ধরি, 
ধনুর্ধর ! যথা বনে নিষাদ পাইলে 
মুগরাজে |” অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি 
শরবৃষ্টি করি ছৌহে অস্থির করিলা।, 
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা 
প্রহারয়ে সীতাকান্ত-উদ্মিলা-বল্লতে | 

জরজর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা 
রূপসীরে ! আচ্ছাদিল গগন সহসা 
জীমৃত। শোণিত-বিন্দু পড়িল চৌদিকে। 
ঘোষিল নির্থোষে ঘন কালমেধ দুরে; 
কাপিলা বন্ুধা ; দৈত্য-কুল-রা্জলক্ষ্ী, 
হায় রে, পৃরিল দেশ হাহাকার রবে। 
কামমদে মত্ত এবে উপক্থুন্দান্থুর 
বলী, শুন্দান্থর-পানে চাহিয়া কহিল! 
রোষে ;--”“কি কারণে তৃমি স্পর্শ এ বামারে, 

ভ্রাতৃবধূ তব, বীর 1” হ্ন্দ উশ্তরিল! ১২ 
প্বরিচু কন্তায় আমি তোমার লম্মুখে 
এখনি | আমার ভার্ধ্যা, গুরুজন তব ) 
দেবর বামার তুমি; দেহ ছাত ছাড়ি।” 

বথ। প্রজলিত অন্পি আহুতি পাইলে 
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আরে! জলে, উপন্থুন্দ, ছায়, মন্দমতি-_ 

মহাকোপে কহিল ;__-“রে অধন্ধ-আচারি, 
কুলাঙ্গার! ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি । 
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?” 

“কি কছিলি, পামর ? অধন্াচারী আমি ? 
কুলাঙ্গার! ধিক্ তোরে, ধিক্ ছুষ্টমতি, 
পাপি ' শগালের আশা কেশরিকামিনী 
সহ কেলি করিবার, ওরে রে বর্বর 1” 

এতেক কহিয়! রোষে নিষ্কোষিলা অসি 
লুন্দান্থর, তা৷ দেখিয়া বীরমদে মাতি, 
ভ্হুষ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিল! অমনি 
উপস্থন্দ,_-গ্রহদোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী | 
মাতঙ্গিনী-প্রেমলোভে কামার্ত যেমতি 

মাতঙ্গ যুঝয়ে, যুগ, গহন-কাননে 
রোষাবেশে, ঘোররবে কুক্ষণে রণিলা 
উভয়, ভুলিয়া মরি পূর্বক যত। 
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে 

বিপত্তি । চৌহার অস্ত্রে ক্ষত ছুই জন, 

তিতি ক্ষিতি রক্তত্োতঃ পড়িল ভূতলে । 
কতক্ষণে নুন্দান্ছুর চেতন পাইয়া, 

কাতরে কহিলা চাহি উপচ্ছন্দ-পানে 
শকি কর্ঘ্ব করিম, তাই পুর্ববকথা ভুলি ? 
এত ষে করিস্থ তপঃ ধাতায় তুষিতে, 
এত যে যুবিন্থ দোঁছে বাসবের স্হ, 
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে? 
বালি-বন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্্াইনু, 
এত যত্বে? কামমদ্দে রত যে ছুর্মতি, 
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে । 
কিন্ত এই দুঃখ, তাই, রহিল হে মনে__ 
রুণক্ষেত্্রে শত্র জিনি মরিগ্ু অকালে, 

মরে যথা মুগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাদে !” 
এতেক কহিয়া, হায়, হ্ুন্দান্থুর বলী, 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যব্জিলা, 
অমরারি ; যথা, মরি, গান্ধারী-নন্দন 
নরশ্শেষ্ঠ কুরুবংশ-ধবংস গণি যনে, 
যবে ঘোর নিশাকালে অস্বখাম। রথী 
পাণ্ডব-শিশুর শিরঃ দিল! রাজছাতে। 

মহাশোকে শোকী তৰে উপক্থুন্ন বলী 
কহিল! ;--”ছে দৈত্যপতি, কিসের কারণে 
লুটায় শরীর তব ধরনীর তলে? 
উঠ$, বীর, চল পুনঃ দলি গে সমরে 
অমর | হে শরমণি, কে রাখিবে আছি ! 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

দানব-কুলের নাম, তুমি না উঠিলে ? 
ছে অগ্রজ, ডাকে দাস চির-অস্কুগত 
উপদ্থন্দ ? অল্পদোষে দোষী তৰ পদে 
কিন্কর ; ক্ষমিয়! তারে, ছে বাসবজস়ি, 
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি।” 

এইরূপে বিলাপিয়া! উপদ্থুন্দ রর্থী, 
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমপিলা 
কম্মদোষে | শৈলাকারে রহিল! ছজনে 
ভূমিতলে, যথা! শৈল-__নীরব, অচল । 
সমরে পড়ল দৈত্য । কন্দর্প অমনি 
দর্পে শঙ্ধ ধরি ধীর নাদিলা গল্ভীরে, 
বছি সে বিজয়-নাদ আকাশসম্ভব! 
প্রতিধ্বনি রডে ধনী ধাইল আশুগা 
মহারঙ্গে। তুঙ্গশৃ্গে, পর্বতকন্দরে, 
পশিল ন্র-তরঙ্ষ, যথা! কাম্যবনে 
দেবদল। কতক্ষণে উতরিলা তথা 
নিরাকার! দৃভী | “উঠ” কহিল! হুন্দরী )-_ 
“শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি ! 
অ্রাহৃভেদে ক্ুয় আজি দানব ছূর্জজয় |” 

বখ! অগ্রি-কণা-ম্পর্শে বারুদ-কপিকা- 
রাশি ইরম্্দরূপে উঠয়ে নিমেষে 
গরজি পবন-মার্গে উঠিলা তেমতি 
দেবসৈল্ত শৃন্তপথে । রতনে খচিত 
ধবজদও্ড ধরি করে, চিজ্রথ রখী 
উন্মীলিল! দেবকেতু কৌছুকে আকাশে, 
শোভিল সে কেতু শোতে ধূমকেতু যথা 
তারাশিরঃ__-তেজে তন্ম করি শ্থুররিপু। 
বাজাইল। রণবাচ্ভ বাচ্চকরদল 
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি। 
চলিলেন বামুপতি, খগপতি যথ' 
হেরি দুরে নাগবৃন্দ__ভয়ঙ্করগতি ) 
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরবে 
শমন ; চলিল। ধন্গং টক্কারিয়া! রর্থী 

সেনানী। চলিলা পাশী, অলকার পতি, 
গদা হস্তে ) স্বর্ণরথে চলিলা বাসব, 
ত্বিবায় জিনিয়! ত্বিষাম্পতি দিনমশি। 
চলে বাসবীয় চমূ, জীমৃত যেষতি 
ঝড় সহ মহারড়ে ) কিংবা চলে যথা, 
প্রমধনাথের সাথে প্রমথ্র কুল 
নাশিতে প্রলয়কালে ববস্বম্ রবে-_ 
ববস্বম্ রবে যবে রবে শিক্গাধ্যনি। 

ঘোর-নাদে দেবসৈস্ত প্রবেশিল৷ আসি 
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দৈত্যদেশ | যে যেখানে আছিল দানব, 
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে 
মরিল মুহূর্তেত আহা, যত নদ-নদী 
প্রশ্রবণ, রক্তময় ছইয়া বছিল। 
শৈলাকার শবরাশি গগন-পরশে । 
শকুনি গৃধিনী যত বিকট-মৃরতি-__ 
যুড়িয়া আকাশদেশ উড়ে ঝাঁকে ঝাকে, 
ংসলোভে। বাযুসখা স্বখে বামুসহছ 

শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে। 
মরিল দানব-শিশত দানক-বনিতা।, 
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে 

বিপিনে, নাশে সে মৃছ মুকুলিত1 লতা 
কুদ্ম-কাঞ্চন-কান্তি। বিধির এ লীলা । 
বিলাপি-বিলাপধবনি জয়নাদ সহ 
মিশিয়া, পৃরিল বিশ্ব ততরব-আরাবে। 
কত যে মারিলা যম কে পারে বণিতে ? 
কত যে চুপিলা ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ বলী 
প্রভঞ্জন ;_ তীক্ষ শরে কত যে কাটিলা 

সেনানী ; কত যে যুথনাণ গদ্দাঘাতে 
নাশিল। অলকনাথ) কতযে প্রচেতা 

পাশী) হায়, কে বণিবে কার সাধ্য হেন? 
দানবকুল-নিধনে দেবকুলনিধি 

শচীকান্ত নিতান্ত কাতর হয়ে মনে, 
দয়াময় ঘোররবে শঙ্খ নিনাদিলা 
রণভূমে | দেবসেনা ক্ষান্ত দিয়া রণে 
অমনি বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে। 

কহিলেন স্থনাসীর গন্ভীরবচনে 3__ 
“হ্ন্দ-উপন্থন্দ শূর, হে শূরেন্ত্র রখি, 
অরি মম, যমালয়ে গেছে দ্লোছে চলি 
অকালে কপালদোষে। আর কাকে ভরি? 
তৰে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে? 
নীচের শরীরে বীর কৃ কি প্রহ্থারে 
অস্ত্র? উচ্চ তরু-_সেই তন্ম ইরম্মদে। 

যাক চলি নিজালয়ে দিতিস্ত যত । 
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ? 
আনহ"'চন্দনকাষ্ঠ কেছ, কেহ ঘ্বত । 
আইস সবে দানবের প্রেতকম্ঘ্ম করি 
যথাবিধি। বীরকুলে সামান্ত সে লে, 
তোম! সবা যার শরে কাতর সমরে।' 

বিশ্বনাশী বস্তাগ্রিরে অবহেল! করি, 
ভিনিল যে বাহু-বলে দেব-কুলরাজে, 
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি 
খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা, 
বীরারি পৃজিতে রত সতত জগতে !” 

এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি 
সাজাইলা চিত৷ চিত্ররথ মহারী । 
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ স্তুতি, ঢালিল। 
ঘ্বততাছে। আসি শুচি-_সর্বশুচিকারী-_ 
দছিলা দাঁনব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে, 
স্বন্দ-উপন্থন্নান্থর-মহিষী রূপসী 
গেলা ব্রঙ্গলোকে, ঈলোছে পতিপরায়ণা । 

তবে তিলোত্ম!-পানে চাহি জ্থরপতি 
জিফু। কহিলেন দেব মৃছুমন্দস্বরে )-- 
“তারিলে দেবতাকুলে অকুলপাথারে 

তুমি; দলি দানবেকজ্্রে তোমার কল্যাণে, 
হে কল্যাণি, ম্বর্গলাত আবার করিচ্ু। 
এ খ্যাতি তব, সতি, ঘুধিবে জগতে 
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি ) 
হুর্যযলোকে, জ্ছখে পশি আলোক-সাগরে 
কর বাস, যথা দেবী কেশববাসনা, 
ইন্দুবদনা ইন্দিরা--জলধির তলে ।” 

চলি গেলা তিলোগুমা--তারাকারা ধনী 
হুর্যযলোকে | শুরটসন্ত সহ স্থুরপতি 

ইতি উতিলোভমাসস্ভব-কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম চতুর্থ: সর্গঃ। 
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ব্রজাঙ্নাস্কাব্য 
ন্িল্লত 

বংশীধ্বনি 

চল, সখি স্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি, 
ব্রজ্জের রতন। 

চাতকী আমি, স্বজনি, গুনি জলধর-ধ্বনি, 
কেমনে ধৈরধ ধরি থাকি লো৷ এখন ? 

যাক মান, যাক্ কুল, যন-তরী পাবে কৃল, 
চল, ভাসি প্রেমনীরে তেবে ও চরণ! 

মানস-সরসে সখি, ভাসিছে মরাল রে, 
কষমল-কাননে ! 

কমলিনী কোন্ ছলে থাকিবে ভূবিয়া জলে, 
বঞ্চিয়! রষণে ? 

যে যাছারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে, 
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ? 

যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি, 
কে সংবরে প্র-শরে এ তিন ভুবনে? . 

ওই শুন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন রে, 
| 

নুমন্দ যলয় আনে, ও নিনাদ ষোর কানে, 
আমি শ্যাম-দাসী। 

জলদ গরজে যবে, মঘূরী নাচে রে রবে )- 
আমি কেন না কাটি সরমের ফাসি 1 

ঘন-সনে, আমে সদানন্দ-মনে 
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা -বিলাসী ? 

ফুটিছে কুদ্ছুযদল, যঞ্ুকুঞ্জ-বনে রে, 
যথা গুণষণি! | 

ছেরি যোর শ্যাষ্টাদ, পীরিতের ফুলফাদ, 
পাতে লে ধরনী। 

কি লজ্জা! হা ধিকৃ তারে, হয়খাড বয়েযায়ে, 
জামার প্রাণের ধন লোভে নে রমণী? 

চল, সখি, শব যাই, পাছে ফাধবে হারাই 
হণিষ্থায়! কণিনী কি বাচে, লো শ্বজনি ? 

সাগর উদ্দেশে নর্দী, ভ্রমে দেশে দেশে রে, 
অবিরাষ-গতি 9" 

গগনে উদ্দিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি, 
নিশি রূপবতী ) 

আমার প্রেমসাগর, ছুয়ারে মোর নাগর, 
তারে ছেড়ে রৰ আমি? ধিক্ এ কুমতি ! 

আমার মুধাংত-নিধি দিয়াছে আমায় বিধি, 
বিরহ-আধারে আমি ? ধিক এ যুকতি ! 

নাচিছে কদন্বযূলে, বাজায়ে মুরলী রে, 
রাধিকা-রমণ ! 

চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি, 

গোকুল-রতন ! 

মধু কছে, ব্রজাঙ্গনে । স্বরি ও রাঙা চরণে, 
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুহদন। 

যৌবন মধুর কাল, আশ বিনাশিবে কাল, 
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া ষতন। 

জলধর 

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা! গগনে ! 

দুগন্ধ-বহু-বাহন, লহ ঘন, 
ভ্রহ্নিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ-মনে ! 

ইন্্রচাপ-রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি, 
শোতিতেছে কামকেতৃ-_খচিত রতনে 

লাজে বুঝি গ্রহ্রাজ মুদিছে নয়ন! 
ঘদন উত্নবে এবে, যাতি ঘনপতি সেষে, 

রতিপতি সহ রতি ভূবনমোহন ! 
চপল! চঞ্চল! হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে, 

ভূষিছে তাহায় দিয়ে ঘন জালিঙ্ন ! 
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নাচিছে শিখিনী ন্বখে কেকারব করি, 
হেরি ব্রজ-কুগ্রবনে, রাধা রাধা-প্রীণধনে, 

নাচিত যেমতি যত গোকুল-হুন্দরী ! 
উডিতেছে চাতকিনী, শৃন্তপথে বিহারিণী, 

জয়ধ্বনি করি ধনী-_জলদ-কিছ্বরী ! 

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর ; 
তব প্রিয় শৌদ্ামিনী, কাদে, নাথ, একাকিনী, 

রাধারে ভুলিলে কি হে রাধা-মনোহর ? 
রদ্বচুড়া শিরে পরি, এসো বিশ্ব আলো! করি. 

কনক-উদয়াচলে যথা দিনকর ! 

তব অপরূপ রূপ ছেরি, গুণমণি ! 
অভিযানে ঘনেশ্বর, যাবে কাদি দেশাস্তর, 

আখগডল-ধছুঃ লাজে পালাবে অমনি ) 

দিনমণি পুনঃ আসি, উদ্দিবে আকাশে হাসি, 
রাধিকার গ্ুখে সুখী হইবে ধরণী; 

নাচিবে গোকুল-নারী, যথা! কমলিনী 
নাচে মলয়-হিল্লোলে, সরসী-রূপসী-কোলে, 

রুণু কৃণু মধু বোলে বাজায়ে কিন্কিণী! 
বসাইও ফুলাসনে, এ দাসীরে তব সনে, 

তুমি নব জলধর এ তব অধীনী ! 

অরে আশা আর কি রে ছবি ফলবতী ? 
আর কি পাইৰ তারে, সদা প্রাণ চাছে যারে, 
পতিহার। রতি কি লে৷ পাবে রতি-পতি? 

মধু কছে, ছে কামিনি, আশা মহা মায়াবিলী ! 
মরীচিক1 কার তৃষা কবে তোষে, সতি ? 

যমুনা-তটে 
মৃদ্-কলরবে তুমি, ওছে শৈবলিনি, 
কি কহ, ভাল ক'রে কহ না আমারে, 

সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাদে, নদি, 
তোমার মনের কথ! কছ রাধিকারে-_- 
ভূমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী? 

তপনতনয়! তুমি ) তেই কাদদ্বিনী 

পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ; 
জন্ম তব রাজকুলে, সৌরভ জনমে ফুলে 

রাধিকারে লঞ্জা ভুমি কর কি কারণে? 
তুমি কি জান না, সেও রাজার নন্দিনী 1 
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এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে । 
দুজনের মনোজালা জুড়াই ছুজনে, 

তব কূলে, কল্পলোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী, 
অনাথ! অতিথি আমি তোমার সদনে-- 
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে ! 

ফেলিয়৷ দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার-_ 
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ। 

ছি'ড়িয়াছি ফুল-মালা।, জুড়াতে মনের জালা 
চন্দনচচ্চিত দেছে তন্ের লেপন ! 

আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার ? 

তবে যে সিন্দুর-বিদ্দু দেখিছ ললাটে, 
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইছারে ! 

কিন্তু অগ্রিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম, 
জলিছে এ রেখা আজি--কহিঙ্থ তোমারে-_ 
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে ! 

বসে! আসি, শশিমুখি ! আমার জাচলে,' 
কমল-আসনে যথা কমলবাসিনী ! 

ধরিয়া তোমার গলা, কাদি লো আমি অবলা, 
ক্ষণেক তুলি এ জালা, ওহে প্রবাছিণি; 
এসো গো খসি ভুজনে এ বিজন স্থলে। 

কি আশ্চর্য্য । এত ক'রে করিম মিনতি, 
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি? 

এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে, 
তুমিও কি দ্বণিলা লো রাধায়, ্বজনি ! 
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতম্বতি ? 

হায় রে, তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ? 
তিখারিণী রাধা এবে-__তুমি রাজরানী। 

হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, ্বৃতগে, তব সঙ্গিনী, 
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি, 
সাগর-বাসরে তব তার সহ গতি 1-- 

মু হাসি নিশি আসি দেখ! দেয় যবে, 
মনোহর-সাজে তুমি সাজ, লো কামিনি-_ 

তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি, 
কুম্থম-দাম কবরী, তুমি, বিনোদিনি ! 
দ্রুতগতি পতি-পাশে যাও কলরবে। 

হায় রে, এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ? 
কে জানে এ ব্রজ-জনে রাধার যাতন ? 

দিবা অবসান হ'লে রবি গেলে অস্তাচলে, 
ধর্দিও ঘোর-তিষিরে ডোবে ক্রিভুবন $ 
নলিনীর যত জালা--এত জালা কার? 
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উচ্চ তুমি, নীচ এবে আমি, হে যুবতি ! 
কিন্ত পর-ছুঃখে দুঃখী না হুয় যে জন, 

বিফল জন্য তার, অবশ্য সে ছুরাচার, 
মধু কছে, মিছে, ধনি, করিছ রোদন, 
কাছার হৃদয়ে দয়! করেন বসতি ? 

ময়ূরী 
তরুশাখা-উপরে, শিখিনি! 

কেনে লো বসিয়া তুই বিরস-বদনে ? 
না ছেরিয়া শ্বামচাদে, তোরে! কি পরাণ কাদে, 

তুইও কি ছুঃখিনী? 
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ? 
কার না জুড়ায় আখি শশী, বিহঙ্গিনি ? 

আয়, পাখী, আমর! দুজনে 
গলা ধরাধরি করি ভাবি লে! নীরবে ; 

নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান__ 
সেকি তোর হবে? 

আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্রনে ? 
তুই ভাব ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে ! 

কি শোতা ধরয়ে জলধর, 
গভীর গরজি ঘবে উড়ে সে গগনে! 

স্বর্ণ-বণণ শত্র-ধনুত-_ রতনে খচিত ত্য, 
চূড়া শিরোপর ; 

বিজলী কনক-দাম পরিয়া যতনে, 
মুক্তলিত লতা যথা পরে তরুবর | 

কিন্ত তেবে দেখ, লে! কামিনি, 
মম শ্যামরূপ অন্গুপম জ্রিতৃবনে | 

হায়, ও রূপ-মাধুরী, কাঁর মন নাহি চুরি 
করে, রে শিখিনি ? 

ধার আখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে, 
সেই জানে কেন রাধা কুলকলগ্কিনী। 

তরুশাখা-উপরে, শিখিনি, 
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ? 

ন1 ছেরিয়া শ্টামাদে, . তোরো কি পরাণ কাদে, 
তুইও কি ছুঃখিনী ? 

আছ, কে না ভালবাসে শ্রীমধুহ্দনে ? 
মধু কছে, যা কছিলে সত্য, বিনোদিনি ! 

পৃথিবী 

| হে বন্ধে, জগতজননি ! 
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভূবনে । 

যবে দশানন-অরি, 
বিসর্জিিল। ছতাশনে জানকী সুন্দরী, 

তুমি গো! রাখিলা, বরাননে ! 
তৃষি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে, 

জ্ুড়ালে তাহার জ্বালা, বাচ্ছথুকি-রমণি * 

ছে বহ্থুধে, রাধা বিরহিণী। 
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে? 
শ্বামের বিরহানলে, শ্থৃভগে, অভাগী জলে, 

তারে যে কর না তুমি মনে? 
পুড়িছে অবলা বালা, কে সংবরে তার জালা, 

ভায়। এ কি-_রীতি তব, হে খতুকামিনি | 

শমীর হৃদয়ে অগ্রি জলে-_ 
কিন্তু সেকি বিরহ-অনল, বন্ুন্ধরে ? 

তা হ'লে বন-শোভিনী 
জীবন-যৌবন-তাপে হারাত তাপিনী-_ 

বিরহ দুরূহ ছুহে হরে! 
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না, মেদিনি, 

পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর-দাবানলে। 

আপনি তো জান, গো ধরণি! 
তুমিও তো! ভালবাস খতুকুলপতি ! 

তার শুত আগমনে 

হাসিয়া! সাজছ তুমি নানা আতরণে-_ 
কামে পেলে সাজে যথা রতি ! 

অলকে ঝলকে কত, ফুল-রত্ব শত শত, 

তাহার বিরহ-ছুঃখ তেবে দেখ, ধনি | 

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী। 
তুমি তারে দ্বণা কেনে কর, সীমস্তিনি ? 

অনস্ত, জলধি-নিধি-_ 
এই ছুই বরে তোম! দিয়াছেন বিধি, 

তবু তুমি মধুবিলাসিনী ! 
শ্বাম মম প্রাণস্থামী, শ্ামে হারায়েছি আমি, 

আমার ছুঃখে কি তুমি হও ন৷ ছুঃখিনী? 

ছে মছি, এ অবোধ পরাণ 

কেমনে করিব স্থির কহ গো আমানে? 
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বসম্তরাজ-বিহনে 
কেমনে বাচ গো তুমি--কি ভাবিয়া মনে-_ 

শিখাও সে সব রাধিকারে। 
যধু কহে, হে ু ন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি, 

কালে মধু বন্ধারে করে মধুদান। 
ডট 

প্রতিধ্বনি 
কে তুমি, স্তামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে-_. 

হাহাকার রবে? 
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে সতি, 

অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ? 
অতয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে__ 
কে না বাধা এ জগতে শ্তাম-প্রেমভোরে ? 

কুমুদিনী কায়-মন ঈপে শশধরে-_ 
ভুবনমোহন । 

চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা জুধা-আশে, 
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ; 
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ? 
স্বজনী উভয়ে তার--চকোরী, যামিনী। 
বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ-_ 

আকাশ-নন্দিনি ! 
পর্বত-গহন-বনে, বাস তব, বরাননে, 

সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি। 
নিরাকার ভারতি, কে না জানে তোমারে ? 
এসেছ কি কাদিতে গো লইয়া রাধারে ? 
জানি আমি, হে স্বজনি, তালবাস তুমি 

মোর হ্বামধনে। 

শুনি মুরারির বাশী, গাইতে গো তুমি আসি, 
শিখিয়া শ্তামের গীত মঞ্জু-কুঞ্জ-বনে ! 
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি-_ 
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, হুন্দরি ! 
যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি, 

আকাশ-সম্ভবে ! 
ভূতলে নন্মন-বন, আছিল যে বৃন্থাবন, 

কত যে কাদে রাধিকা, কি কব ম্বজনি, 
চক্রবাকী সে--এ তার বিরহ-রজ্জনী ! 
এস, সখি, তুমি আমি ডাকি ছুই জনে 

রাধা-বিনোদন ) 
কুরব তেষে মাধব, 

না শুনেন, শ্ুনিষেদ তোমার বচন। 

মাইকেল গ্রস্থাবলী 

কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে খাতুবরে-_ 
কোকিল ডাকিলে তিনি জাসেন সন্বরে। 

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আহি বলি, 
বল? 

জানি পরিহাসে রত রজিপি, তুমি সতত, 
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল? 
মধু কছে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি ; 
কাদ কাদে; হাস হাসে, মাধব-রমণি 1. 

উফ 
কনক-উদয়াচলে, ভূমি দেখা দিলে 

হে ন্বর-হুন্দরি ! 
কুমুদ মুদয়ে আখি কিন্ত গ্বখে গায় পাখী, 

গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ত্রমে ব্রমর-ত্রমরী 
বর সরোজিনী ধনী, তুমি ছে তার স্বজনী 

নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি । 

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণপতি। 

ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা! হরি, 
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্গতি | 

কাদিয়া কাদিয়া আধা, আজি গো স্তামের রাধা 
ঘুচাও আধার তার হছৈমবতী সতি! 
হায়, উধা! নিশাকালে আশার শ্বপনে 

ছিলাম ভুলিয়া, 

ভেবেছিহু তুমি, ধনি, নশিবে ব্রজ-রজনী 
ব্রজের সরোজ-রবি ব্রজে প্রকাশিয়া | 

তেবেছিহ্ কুঞ্জবনে, পাইব পরাপ-ধনে, 
হেরিব কদস্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া। 

যুকুতা-কুগুলে তুমি সাহ্মাও, ললনে, 
কুহ্থম-কামিনী, 

আন মন্দ সম্মীরণে, বিহারিতে তার সনে, 
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ? 

রাধার ভুষপ ধিনি,। কোথায় আজি গো তিনি, 
সাজাও আনিয়া তারে, রাধাবিরহিনী। 

তালে তব অলে, দেবি, আভাময় মগি-. 



ব্রজাঙ্গন।-কাব্য ১৫৯ 

মধু কছে ঝজাজলে, 

ভূতলে অভুল মণি জীমধুসদন। 

কুন্ধম 
কেনে এত ফুল তৃলিলি, স্বজনি,_ 

ভরিয়া! ডাল! ? 
যেধাবৃত হ'লে, পরে কি রজনী, 

তায়ার মালা ? 
আয় কি যতনে, 

স্র্জের বাল! ? 

আর কি পরিৰে 
ব্রজ্-কামিনী ? 

কেনে লে! হুরিলি, ভূষণ লতার-__ 
বনশোতিনী | 

কে আছে রাধা র-- 

হুততাগিনী ? 
হায় লে! দোলাবি সখি, কার গলে 

মালা গাধিয়া ? 
আর কি নাচে লো, তমালের তলে, 

বনমালিয়া ? 
প্রেমের পিঞ্জর, তাঙ্গি পিকবর-_ 

্ গেছে উড়িয়া ! 
আর কি বাজে লো, 

নিকুঞ্জ-বনে ? 
শোভে কি লো হাসি 

ব্রজ্-গগনে ? 
এবে বিলাপিনী, 

কুদ্ুম-রতনে 

কতু ফুলছার 

অলি বধু তার, 

মনোছর বাশী, 

ব্রজ-নুধানিধি 

ত্রজ-কুমুদিনী, 
ব্র্-ভবনে ? 

ছায় রে, যমুনে কেনে না ডুবিল 
তোমার জলে ? 

যবে সে আইল, 
ব্রজমগ্ডলে? . 

বধিলে না কেন 

বলেকি ছলে? 

মম প্রাণ-ছুরি 
ব্রজ-রতন। 

নিল অজ্জ-অরি 
স্রজবন। 

অদয় অক্তুর 

ক্ুর দূত ছে 

হুরিল অধম 

বৃ্জ-বল-মধু 

কৰি মধু তণে, 
যধুক্থদেম। 

এই লাগে মোর মনে-_ সলয়-মারুত 

শুনেছি মলয়-গিরি তোমার আলয়- 
মলয়-পবন, 

বিছ্জিনীগণ তথা গাছে বিজ্ঞাধরী যথ। 
সঙ্গীত-নুধায় পুরে নন্দন-কানন ) 

কুম্থুমকুলকামিনী, কোমল কমল! জিনি, 
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন । 

হায়, কেনে ব্রজে আজি ত্রমিছ হে তুষি_- 
মন্দ-সমীরণ ? 

ধাও সরসীর কোলে দোলাও মৃছু হিল্লোলে 
ক্ুপ্রফুল্প নলিনীরে-_প্ররেমানন্দ মন! 

ব্রজ-প্রতাকর যিনি, ব্রম আজি ত্যজি তিনি, 
বিরাজেন অন্তাচলে_ নন্দের নন্দন। 

সৌরত-রতন দানে তুষিবে তোমারে 
আদরে নলিনী ; 

তব তুল্য উপহার, কি আজি আছে রাধার ? 
নয়ন-আসারে, দেব, ভাসে সে ছুঃখিনী | 

যাও যথা পিকবধু-_ বরিষে সঙ্গীত-মধু। 
এ নিকুঞ্জে কাদে আজি রাধা-বিরহিণী ! 

তবে যদি, স্থতগ, এ অতাগীর ছুঃখে 
ছুঃখী তুমি মনে, 

যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপাতি,_ 
যাও যথ1 পাবে, দেব, ব্রজের রতনে ! 

রাধার রোদনধ্বনি, বহু যথা শ্ামমণি,_ 
কহ তারে, মরে রাধা শ্তামের বিহনে। 

যাও চলি, মহাবলি, ঘথা বনমালী-_ 
রাধিকা-বাসন ) 

তুঙ্গ-শূঙ্গ ছ্টমতি, রোধে যদি তব গতি, 
মোর অন্থরোধে তারে, ভেঙো, প্রভঞ্জন ! 

তরুরাজ যুদ্ধ-আশে, তোমারে যদি সম্ভাবে-_ 
বন্জরাঘাতে যেয়ো তারে করিয়। দলন । 

দেখি তোম। পীরিতের ফাদ পাতে যদি 
নর্দী রূপবতী ; 

মজে! না বিজমে তার, তৃষি ছে দৃত রাধার, 
ছেরে! না ছেয়ো না, দেব, কুদ্ৃষ-ুবতী | 

ফিনিতে তোমার মন, দিষে সে লৌরত-ধন, 
অবছেলি সে ছুলন! যে, আগুপতি ! 



৯৬০ 

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রবারি-ধারা, 
ভুলো না, পবন ! 

কোকিল! শাখা-উপরে, ডাকে যদি পঞ্চম্বরে, 
মোর কিরে, শীঘ্র ক'রে ছেড়ো সে কানন। 

স্বরি রাধিকার ছুঃখ, হইও হ্থুখে বিমুখ 
মহৎ যে পরছুঃখে দুঃখী সে সুজন ! 

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ 
মোর দূত হয়ে, 

কছিও গোকুল কাদে,  হারাইয়া শ্তাযর্টাদে”_ 
রাধার রোদন-ধ্বনি দিও তীরে লয়ে; 

আর কথা আমি নারী, সরমে কহিতে নারি।_ 
মধু কছে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব ক'য়ে। 

বংশীধ্বনি 
কে ও বাজাইছে বীশী, ম্বজনি, 

মৃদু মৃছ স্বরে নিকুঞ্জ-বনে ? 
নিবার উহ্নারে ;) শুনি ও ধ্বনি 
দ্বিগুণ আগুন আলে লে! মনে !-_ 
এ আগুনে কেনে আহুতি-দান ? 
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ? 

বসম্ত-অস্তে কি কোকিলা গায় 
পল্পব-বসনা! শাখা-সদনে ? 
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে গায়__ 
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ? 
হায়, ও কি আর গীত গাইছে? 
না ছেরি শ্ামে ও বাশী কাদিছে। 

শুনিয়াছি, সই! ইন্দ্র রুবিয়া 
গিরিকুল-শাখা কাটিয়া যবে, 
সাগরে অনেক নগ পশিয়া 
রহিলা ডুবিয়া__জলধিতবে । 
সে শৈল-সকল শির উচ্চ করি 
নাশে এবে সিদ্ধুগামিনী তরী । 

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে 
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ? 
কার প্রেমতরী নাশ না করে-_ 
ব্যাধ যেন পাখী, পাতিয়া ফাসী-_ 
কার প্রেমতরী মগনে না জলে 
 বিচ্ছেদ-পাাড়--বলে কি ছলে? 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

হায় লো, সখি !* কি হবে ম্মরিলে 
গতন্ুখ ? তারে পাব কি আর? 
বাসি ফুলে কি লো লৌরভ মিলে ? 
ভূলিলে তাল যা-স্ঘরণ তার ? 
মধুরাজ্জে ভেবে নিদাঘ-জালা, 
মধু কছে, সহ ব্রজের বালা। 

গোধুলি 
কোথা রে রাখাল-চুড়ামণি ? 

গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল, 
না! শুনে সে মুরলীর ধ্বনি । 

ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সৰে পশিছে নীরব, 
আইল গোধূলি, কোথা রছিল মাধৰ ? 

আইস লো তিষির যামিনী) 
তরু-ডালে চক্রবাকী, বসিয়া কাদে একাকী-_ 

কাদে থা রাধা বিরহিণী। 
কিন্ত নিশা-অবসানে হাসিবে দ্বন্দরী ; 
আর কি পোহাবে কতু মোর বিভাবরী ? 

ওই দেখ উদ্দিছে গগনে-_ 
ভগত-ভ্তন-রঞন-_ দুধাংশু রজনীধন, 

প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মলে) 
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি! তোষে লো নয়ন__ 

ব্রজ-নিষ্কলন্ক-শশী চরি করে মন। 

ছে শিশির! নিশার আসার! 
তিতিও না ফুলদলে, ব্রজে আজি তব জলে, 

বৃথা ব্যয় উচিত গে! হয় না তোমার 
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল, 
তিজাইবে আজি ব্রজে-_যত ফুলদল। 

চন্দনে চর্চিয়া কলেবর, 
পরি নানা ফুল-সাজ, লাজের মাথায় বাজ) 

মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর । 
তুমি বিনা, হে বিরহ বিকট-মুরতি, 
কারে আজি ব্রজাঙ্গন। দিবে প্রেমারতি ? 

ছে মন্দ মলয়-সমীরণ ! 
সৌরভ-ব্যাপারী তুমি ত্যজ আজি ব্রজ-তুমি-_ 

অগ্নি যথ! জলে তথ কি করে চন্দন ? 
যাও হে, মোদিত কুবলয়-পরিমলে, 
ভুড়াও লুরতক্লা্ত সীমন্তিনীদলে | 



ব্রজাঙ্গনাস্কাব্য 

যাও চলি, বাযু-কুল-পতি! 
কোকিলার পঞ্চস্বর, বহু তুমি নিরম্তর,_ 

ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী । 
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন, 

পাবে ৰধু-_অঙ্গীকারে শ্রীমধুকদন । 

গৌবর্ধনগিরি 
নমি আমি, শৈলরাজ ! তোমার চরণে, 

রাধা এ দাসীর নাম_-গোকুল-গোপিনী ; 
কেন যে এসেছি আমি তোমার সদনে-_ 
সরমে মরম-কথা কহিব কেমনে, 
আমি, দেব, কুলের কামিনী ! 

কিন্ধ দিবা-অবসানে, হেরি তারে কে নাজানে, 

নলিনী যলিনী ধনী কাহার বিহনে-- 

কাহার বিরহানল-তাঁপে তাপিত পে সরং- 

লুশোভিনী ? 

হে গিরি! যে বংশীধর ব্রজদিবাকর, 
তাজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি; 
নলিনী নছে গো দাশীরূপে, শৈলেম্বর, 
তবুও নলিনী যথা 'তজে প্রভাকর, 
তজে শ্টামে বাধা অভাগিনী | 

হারায়ে এ ছেন ধনে, অধীর হইয়া মনে, 
এসেছি তব চরণে কাদিতে, ভূধর ! 
কোথা মম শ্াম-গুণমণি? মণিহারা 

আমি গো ফণিনী। 

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী-ভূষিত, 
শোতে কিরীটের ব্ূপে তব শিরোপরে ; 
কুম্থম-রতনে তব বসন খচিত, 
জুমন্দ-প্রবাহ-_যেন রজতে রপ্রিত,_ 

তোমার উত্তরীরূপ ধরে ; 

করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি, 
দেহ তব ফুলরজে সদ! ধূসরিত ; 
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা 

পৃজে চরাচরে ? 

বরাঙ্গন। কুরঙ্গিণী তোমার কিন্করী, 
বিহঙ্গিনী-দল তব মধুর-গায়িশী ) 
যত বননারী তোম! সেবে, হে শিখরি ! 
সতত তোমাতে রত বন্থুধা সুন্দরী, 

তব প্রেমে বাধ! গে! মেদিনী। 

৯ 

নিজে যে দুঃখিনী, 

১৬১ 

দিবাভাগে দিবাকর, তব, দেব! ছজ্রধর, 
নিশাভাগে দাসী তব সুতার] শর্বরী | 
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা শ্তাম- 

প্রেমভিখারিণী। 

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর ! 
বরধিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি, 
যবে শত শত তীমমুর্তি মেঘবর, 
গরজি গ্রাসিল আলি দেব দিবাকর, 

| বারণে যেমতি বারণারি।__ 
ছত্র সম তোমা! ধরি, রাখিলা যে ব্রজে হরি, 

সে ব্রন কি ভূলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর? 
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ, কোথা 

বংশীধারী? 

হে ধীর! সরমহীন ভেবো লা রাধারে,_ 
অসহ যাতনা, দেব । সহিব কেমনে ? 
ডুবি আমি কুলবাল! অকুল পাথারে, 
কি ক'রে নীরবে রব শিখাও আমারে !_- 

এ মিনতি তোমার চরণে। 
কুলবতী যে রমণী, লঙ্জ|! তার শিরোমণি, 

কিন্তু এবে এ মন কি বুঝিতে তা পারে? 
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, তজ বামা, 

শ্রীমধুস্থদনে | 

সারিকা 
ওই যে পাখীটি, সখি! 

সতত চঞ্চল,_ 
কতু কাদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী প্রায়, 

লে যথ। জ্যোতিবিষ্ব-_তেমতি তরল । 
কি তাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, ম্বজনি, 
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি । 

পরছুঃখ বুঝে সেই রে, 
কহিষ্থ তোমারে ) 

আজি ও পাখীর মন, বুঝি আমি বিলক্ষণ 
আমিও বন্দী লে আজি ব্রজ-কারাগারে, 

সারিকা অধীর ভাৰি কুস্থম-কানন, 
রাধিকা অধীর ভাবি রাধাবিনোদন | 

ৰনবিহবারিণী ধনী বসস্ত্ের সখী রে--. 
সুখের স্ুখিনী ! 

দেখিছ পিঞ্জরে রে 



১৬২ 

বলে ছলে ধ'রে তারে, বাধিয়াছ কারাগারে, 
কেমনে ধৈরষ ধরি রবে সে কামিনী ? 
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে, 
রাধিকারে বেধো না লো সংসার-পিপ্ররে | 

ছাড়ি দেহ বিহ্গীরে মোর অস্থরোধে রে 
হুইয়া সদয় ! | 

ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী। 
শুকে দেখি সুখে ওর ভুড়াবে হৃদয় ! 
সারিকার ব্যথা সারি, ওলে! দয়াবতি ! 

রাধিকার বেড়ি ভাঙ--এ ময মিনতি । 

এ ছার সংসার আজি আধার শ্বজনি রে-_ 
রাধার নয়নে ! 

কেনে তবে মিছে তারে, রাখ তুমি এ আধারে, 

সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ? 

দেহ ছাড়ি যাই চলি যথ! বনমালী ; 

লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালী । 

ভাল যে বাসে, স্বজনি ! কি কাজ তাহার রে-_ 
কুল-মান-ধনে? 

গ্তাম-প্রেমে উদাসিনী, রাধিকা শ্াম-অধীনী, 

কি কাজ তাহার আজি রত্ব-আতরণে ? 

মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন-__ 
প্রীমধুহুদ্বন, ধনি, রসের সদন ! 

কটু! 
এই যেকুস্থম শিরোপরে, পরেছি যতনে, 

মম শ্বামচূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে । 
বন্দুধা নিজ কুত্তলে, পরেছিল কৃতৃছলে, 

এ উজ্জ্বল মণি, 

রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া 

মোর কৃষ্ণচূড়া কেনে পরিবে ধরণী 

এই যে কত মুকুতাফল, এ ফুলের দলে, 
লে! সথি, এ মোর আখিজল, শিশিরের ছলে । 

লয়ে রুষ্ণচুড়ামণি, কাদিছ্ছ আমি, শ্বজনি, 
বসি 

(তিতিচ্থ নয়নজলে এই জল সেই দলে, 
গলে প'ড়ে শোতিতেছে, দেখ লো, কামিনি ! 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

পাইয়া কুম্থম-রতন-_শোন্ লো যুবতি ! 
প্রাণছরি করিম ল্মরণ--স্বপনে যেমতি ! 

দেখিহু রূপের রাশি, মধুর অধরে বীশী, 

কদম্বের তলে, 

গীতধড়া স্বর্ণ-রেখা। নিকষে যেন লে! লেখা 

কুঞ্জ-শোভা বরগুঞ্মালা দোলে গলে ! 

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল তুবনে-__ 
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কছ লো ললনে ? 

যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া, 

লয়েছিলা হরি, 
সে ধন কিস্তামরায় কেড়ে নিল! পুনরায়? 

মধু কছে, তাও কতু হয় কি, সুন্দরি ? 

নিকুঞ্জবনে 
যমুনা-পুলিনে আমি ত্রমি একাকিশী, 

ছে নিকুঞ্জবন, 
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আহনু হেথ! সত্বরে, 

হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজ্ের রঞ্জন । 
ুধাংশু-নুধার হেতু, বাধিয়া আশার সেতু, 

কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে, 

হেকিলে মুরলীধর-__ রূপে জিনি শশধর-_ 
আসিয়াছি আমি দালী তোমার সদনে-__ 

তুমি হে অস্বর, কু্জবর, তব চাদ 
নন্দের নন্দন । 

তুমি জান কত ভালবাসি শ্টামধনে 
আমি অভাগিশী। 

তুমি জান, দ্থৃতাজন, ছে কুঞ্জ-কুল-রাজন্, 
এ দাসীরে কত তালবাসিতেন তিনি ! 

তোমার কুজুমালয়ে, যবে গো! অতিথি হয়ে, 
বাজায়ে বাশরী বর মোহছিতে মোহন, 

তুমি জান কোন্ ধনী, স্তনি সে মধুর ধ্বনি, 
অনি আসি সেবিত ও রাঙা-চরণ। 

যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে 
| প্রমদা শিখিনী ! 

সেকালে-_ জলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা, 
মঞ্চুকুঞ্জবন,_ 

ছায়া তব সছচরী, সোছাগে বসাতে! ধরি ) 
মাধবে অর্ধীনী সহ পাতি ফুলামন 



কুঞপ্জরিত তরুবল্লী গুপ্তরিত যত অলি, 

কুদ্থম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি, 
মলয়ে সৌরভ-ধন বিতরিত অনথুক্ষণ, 

দাতা যথা রাজেন্ত্রনন্দিনী-গন্ধামোদে 
মোদিয়৷ কানন। 

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর 
মদন-কীর্তবন,-_ : 

হেরি মম শ্তামধন, তাৰি তারে নবঘন, 
কত যে নাচিত ম্বখে, শিখিনী, কানন-- 

ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা! 
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে । 

নলিনী ভূলিবে যবে রবিদেবে, রাধা তবে, 
ভুলিবে, ছে মঞ্জুকুঞ্জ, ব্রজের রগ্রনে। 
হায় রে, কে জানে, যদি ভূলি-__যবে আগি 

গ্রাসিবে শমন। 

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি-__- 
রাধিকা-রমণ ! 

কাম-বধু যথা মধু, তুমি হে শ্তামের বধুদ_ 
একাকী আজি গে! তুমি কিসের কারণ, 
ছে বসন্ত, কোথ। আজি তোমার মদন ? 

তব পদে বিলাপিনী, কীাদি আমি অতাগিনী, 
কোথা মম শ্বামমণি-_-কহ, কুঞ্জবর ? 

তোমার হৃদয়ে দয়া। পদ্মে যথা পল্মালয়া। 

বধে! না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর। 
মধু কছে, শুন, ব্রজ্াঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুহদন। 

মথী 
কি কহিলি কছ, সই, শুনি লো আবার-- 

মধুর বচন। 
সহসা হুইছু কাল!) জুড়া এ প্রীণের জালা, 

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন? 

হ্াদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ? 

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুতভূমিতে__ 
ৃ কুল্গুমকানন ? 
জলহীনা শ্োতশ্বতী, হুবেকি লো জলবতী, 

পয়ঃ সহ পয়োদ কি বছিবে পবন? 
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ নালো সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারজন ? 

১৬৩ 

হায় লো-_-সয়েছি কত, শ্কামের বিহনে-- 
- কতই যাতন। 

যেজন অন্তরযামী, সেই জানে জার আমি, 
কত যেকেঁদেছি তার কে করে বর্ণন? 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আলিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ? 

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-_ 
| 

বিষাদ-নিশ্বাস-বায়, ব্র্জনাথ, উড়ে যায়, 
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন্ ! 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ? 

শিখিনী ধরি, শ্বজনি, গ্রাসে মহাফণী-_ 
বিষের সদন ! 

বিরহ-বিষের তাপে, শিখিনী আপনি কাপে, 
কুলবালা এ জালায় ধরে কি জীবন? 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কহনা লো সত্য করি, 
আসিবে কি বজে পুনঃ রাধিকারতন ? 

এই দেখ্ ফুলমালা, গাথিয়াছি আমি-_ 
চিকণ-গাথন ! 

দোলাইবৰ স্টামগলে, বাধিৰ বধুরে ছলে-_ 
প্রেম-ফুল-ডোরে তারে করিব বন্ধন | 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কহনা লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ? 

কি কছিলি কছ্, সই, শুনি লো আবার-_ 
মধুর বচন। 

সহসা হইস্থ কালা, জুড়া এ প্রাণের জালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন? 

মধু--যার মধুধ্বনি-_ কহে, কেন কাদ, ধনি, 
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুহদন? 

বসন্তে 
ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি 

কহ তা, শ্বজনি ? 
ধরিল! কি ফুলসাজ 

বী 
চল লো সকলে চল, 

গুনিব তমালতলে বেধুর শুরব- 
আইল বসন্ত বদি, আসিবে মাধব । 



১৬৪ 

ষে কালে ফুটে লো ফুল কোকিল কুহরে, সই 
কুম্থমকাননে ) 

মুঞ্জরয়ে তক্ুবলী, গুঞ্জরয়ে লুখে অলি, 
প্রেমানন্দ মনে, 

সেকালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়! 
ভূলিতে পারেন, সখি, গোকুলতভবন ? 
চল লে নিকুপ্তবনে পাইব সে ধন। 

স্বন্-ন্বন্-স্বনে, শুন, বহিছে পবন সই, 

গহন কাননে, 

হেরি শ্যামে পাই গ্রীত, গাইছে মঙ্গলগীত, 
বিহঙ্গমগণে । 

কুবলয়-পরিমল, নহে এ) , চল,__ 

ও মুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন। 

হায় লো, শ্যাষের বপু সৌরতসদন ! 

উচ্চ বীচি-রবে স্তন, ডাকিছে যযুনা ওই 
রাধায়, স্বজনি ! 

কল-কল-কল-কলে, জ্ৃত রঙ্গ-দল চলে, 

্ যথা গুণমণি। 

্ধাকর-কররাশি, 
সম লো! শ্যামের হাসি, 

শোতিছে তরলজলে ; চল, ত্বরা করি-_ 

ভূলি গে বিরহ-জাল হেরি প্রাপহরি। 

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা, গায় পিকবর, সই, 
মধুর কোলে; 

মরমরে পাতাদল, মৃদছুরবে বছে জল, 

মলয়-হিল্লোলে ; 

কুক্ুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দ্িশ বাসে,_ 
কি ল্ুখ লভিব, সখি, দেখ ভাৰি মনে, 

পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ! 

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো! সহচরি, 
করি এ মিনতি ? 

কেন অধোমুখে কাদ। আবরি বদনচাদ, 
কহ, ₹ূ রঃ | 

সদা মোর দুখে ভুখী, তুমি, ওলো বিধুষুখি, 
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে? 

কে বিলম্ষে হেনকাঁলে ? চল কুঞ্জবনে। 

কাদিব, লে! সহচরি, ধরি সে কমলপদ, 
চল স্বর! করি, 

দেখিব কি মিষ্ট হাসে, গুনিব কি মিষ্ট ভাষে, 

তোষেন শ্রীহরি-- 

ছঃখিনী দাসীরে ) চল, হই লে! হতবল 
ধীরে ধীরে ধরি মোরে চল, লে! ম্বজনি )-- 
লুধে মধু, শন্ত-কুঞ্জে কি কাজ, রমণি? 

বসন্তে 

সখী রে, 
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে। 

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, 
উছলে ন্নুরবে জল, চল লো বনে। 
চল লো জুড়াব আখি দেখি ব্রজরমণে | 

সহী রে, 
উদয়-অচলে উষ্ দেখ আসি হাসিছে। 

এ বিরহ-বিভাবরী, কাটাঙ্থ ধৈরয ধরি, 
এবে লো রব কি করি? প্রাণ কাদিছে। 
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুপ্জমণি রাভিছে | 

সী রে 
পৃজে খতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী । 

ধূপব্ূপে পরিমল, আমোদিছে বনম্থল, 
বিহঙ্গমকুলকল, মঙ্গল-ধবনি। 

চল লো! নিকুঞ্জে পুজি শ্তামরাজে, ম্বজনি ! 

সী রে, | 
পাছব্দপে অশ্রধারা দিয়া ধোব চরণে । 

দুই কর-কোকনদে, পৃজিব রাজীব-পদে, 

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে । 

কক্কণ-কিস্ষিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে। 

সী রে, 
এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে। 

ভালে যে লিন্দুর-বিদ্ু,।. হইবে চন্দন-বিদ্দু_ 
দেখিৰ লো দশ ইন্দু স্বলখগগনে । 
চিরপ্রেন বর মাগি লব, ওলো ললনে ! 

সখী রে, 
বন অতি রমিত হুইল ফুল-ফুটনে ! 

পিককুল-কলকল, চঞ্চল অলিদল, 
উচ্ছলে স্থুরবে জল, চল লো বনে। 

চল লো জুড়াব জাখি দেখি__মধুলদনে । 

ইতি প্রীব্রজাঙ্গনাকাব্যে বিরছে। নাম প্রথম; সর্গঃ | 

ব্রজাঙজগনা-কাব্য সমা 



সস পপ পর 

ঠ 

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে, 
কছে যোড় করি কর, গৌড়-্ভাজনে ;_ 
সেই আমি, ডুবি পূর্বে তারত-সাগরে, 
তুলিল যে তিলোত্বমা-মুকুতা। যৌবনে ১০ 

কবি-গুরু বাজ্মীকির প্রলাদে ততৎপরে, 
গল্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে, 
নাশিল! নুমিন্ত্রাপুক্র, লঙ্কার সমরে, 
দব-দৈত্য-নরাতঙ্ক-_রক্ষেন্্র-নন্দনে /-- 

কল্পনা দৃতীর সাথে ত্রমি বজধামে 
সুনিল যে গোপিনীর হাহাকার "ধ্বনি, 
(বির্থে বিহ্বল! বালা ছারা হয়ে শ্টামে 3) 
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী 
যাঁর, বীর জায়! পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ; 
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি ! 

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন, 
বছবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে, 
সঙ্গীত-ম্থধার রস করি বরিষণ, 
বসম্ত-আমোদে মন পুরি নির্তরে ) 

সে দেশে জনম পূর্বে করিলা৷ গ্রহণ 
ফ্রাঙ্সিক্কো, পেতরার্কা কবি) বাগৃদেবীর বরে 
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন 
রসনা অমৃত-সিক্ত, স্বর্ণ-বীণা-করে। 

কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি, 
্বমন্দিয়ে প্রদানিল বাণীর চরণে 
কবীন্ত্র; প্রসন্নভাবে গ্রথিলা জননী 
( মনোনীত বর দিয়া ) এ উপকরণে। 
ভারতে ভারতী পদ উপযুক্ত গণি 
উপহ্থার-রূপে আছি অরপি রতনে। & 

৪ ফয়াসীদেশস্থ ভলসেলন্ মগয়ে ১৮৬৫ খৃষ্টান 
লিখিত । 

চুপ কিতাব 
বঙ্গ-ভাষা 

 হেবঙ্গ! ভারা বির 
তা সবে, (অবোধ আমি ) অবহেলা করি, 
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিম্থু ভ্রমণ 
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। 

কাটাইন্থু বহুদিন হ্ুখ পরিহরি 
অনিস্ত্ায়, অনাহারে অপি কায়মন, 
মভিম্ছ বিফল তপে অবরেণ্যে বরি, 
ফেলিম্ন শৈবালে, তুলি কমল-কানন ! 

স্প্রে তব কুললক্ষমী ক'য়ে দিল! পরে, 
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোঁষে রতনের রাজি, 
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !” 
পালিলাম আল্তা স্বুখে ) পাইলাম কালে 
মাতৃ-তাবারপে খনি, পূণ মণিজালে। 

কমলে কামিনী 

কমলে কামিনী আমি হেরিঙ্ু স্বপনে 
কালিদহে ! বসি বাম! শতদলদলে 
( নিশীথে চক্ত্রিমা যথা সরসীর জলে 
মনোহরা। ) বাম-করে সাপটি ছলনে 
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে। 
ওঞ্ধজরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে ) 
বছিছে দছ্থের বারি মৃছ কলকলে। 
কার না লোভে রে মন এ হেন ছলনে? 

কবিতা-পন্কজ-রবি, শ্রীকবিকম্কণ ! 
ধন্ক তুমি বঙ্গভূমে ! যশংহৃধাদানে 
অমর করিল! তোম! অমরকারিণী 
বাগ্দেবী। ভোগিল! ছুঃখ জীবনে, ব্রাহ্মণ! 
এবে কে পৃজিষে তোমা, যজি তব গানে? 
বঙ্গ-্বদ-ুদে চণ্ডী কমলে কামিনী। 



১৬৬ | ষাইকেল-গ্রস্থাবলী 

অন্পপুর্ণার ঝাঁপি 

মোহিনী-রূপসী-বেশে বীপি কাখে করি 
পশিছেন, তবানন্ধ, দেখ তব ঘবে, 
অর্নদা। বহিছে শুনতে সঙ্গীত-লহুরী, 
অপৃশ্টে অপ্মরাচয় নাচিছে অন্বরে ।__ 
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি, 
রাজাসন রাজচ্ছত্র দিবেন সমরে 

রাজলক্ষ্মী ; ধন-ভ্রোতে তব ভাগ্যতরী 
ভাসিবে অনেক দিন জননীর বরে। 
কিন্ত চিরস্থায়ী অর্থ নছে এ সংসারে ; 
চঞ্চল ধনদ! রমা, ধনও চঞ্চল 
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোষারে ? 
তব বংশ-যশোবীপি--অন্পদামঙ্ষল--- 
ষতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগারে, 
রাখে যথা আ্ুরামূতে চক্রের যগুলে। 

কাশীরাম দাস 

-চঞ্জ্চুড়-জটাজালে আছিলা যেমতি 
জাহৃবী, তারত-রস খাবি দ্বেপায়ন, 
ঢালি সংস্কৃত হৃদে রাখিল] তেমতি, 
ভৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন | 
কঠোরে গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী 
(হ্ুধন্ত তাপস ভবে, নর-কুল-ধন ।) 
সগর-বংশের যথা সাধিল মুকতি ; 
পবিক্জিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন 
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি শ্ববলে, 
ভারত-রসের শ্রোতঃ আনিয়াছ তুমি 
জুড়াতে গৌড়ের তৃব। সে বিমল অলে 

নারিবে শোধিতে ধার কতু গৌড়ভূমি। 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 

হেকাশী। কবীশদলে তুমি পুণাবান্ ! 

কীত্তিবাস 

জনক-্জননী তব দিল! গুতক্ষণে, 
কীন্তিবাস নাম তোষা ।-_কীন্তির বসতি 
সতত তোমায় নাষে স্থবজঙবনে 

কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি | 

নয়নরঞ্জন রূপ কুদ্মম-যৌবনে, 
রশ্মি মযাণিকের দেহে । আপনি ভারতী, 
বুঝি ক'য়ে দিল! লাম নিশার স্বপনে, 
পূর্বব-জনমের তব, ম্মরি, হে তকতি! 
পবন-নন্দন হুনু লজ্বি ভীমবলে 
সাগর, ঢালিলা যথা! রাঘবের কানে 
সীতার বারতা-রূপ-সঙ্গীত-লহুরী, 
তেমতি, যশন্ি, তুমি স্ৃবঙ্গমগ্ডলে, 
গাও গো রামের নাম দ্থমধুর-তানে১ 
কবি-পিতা বাজ্সীকিকে তপে তুষ্ট করি। 

জয়দেব 

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে, 
তব সঙ্গে যথা বঙ্গে তমালের তলে 
শিখিপুচ্ছ-চুড়া শিরে, পীতধড়া গলে, 
নাচে শ্যাম, বামে রাধা-_সৌদামিনী ঘনে। 
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতুছলে 
পৃরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে । 
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে, 
নাচিবে শিখিনী খে, গাবে পিকগণে-- 
বহিবে সমীর ধীরে মুস্বর-লহ্রী, 

» ষ্ছুতর কলকলে কালিন্দী আপনি 
চলিবে । আনন্দে শুণন সে মধুর ধ্বনি, 
ধেরয ধরি কি রহে ব্র্জের হ্ুন্দরী ? 
মাধবের রব, কবি, ও তৰ বদনে, 
কে আছে তারতে ভক্ত নাছি ভাবে মনে ? 

রসে 

কালিদাস 

কবিতা -নিকুঞ্জে তৃমি, পিককুল-পতি ! 
কার গো না মঙ্জে যন ও মধুর-স্বরে ? 
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী, 
স্ছজি মায়া-বলে সরঃ বনের ভিতরে, 
নৰ নাগরীর ৰেশে ভূষিলেন বরে 
তোমায়) অমৃত-রসে রসন! মিকতি, 

আপনার স্বর্ণবীণা অরপিল] কয়ে। 
সত্য কি হছে, এ ফাছ্ছিনী, কছ, মামতি ! 
মিখ্যা বাকি ঘ'লে বলি? শৈলেত্র-সদনে, 
/লতি জন্ম ষঙ্দাকিনী ( আনন্দ-জগতে ! ) 
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নাশেন কলগুষ যথা এ তিন ভুবনে ) 
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উলি ভারতে 

( পুণ্যভূষি !) ছে কবীন্ত, দ্ুধা-বরিষণে 
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেইমতে | 

মেঘদূত 

কামী বক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দছনে, 
দূত-পদে বরি পূর্বে তোমায় সাধিল 
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে, 
যেখানে বিরহে প্রিয়! গ্লুপ্-মনে ছিল । 

কত যে মিনতি-কথ! কাতরে কছ্ছিল 
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি ছে মনে? 
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে 
প্রদানিলা তুমি তারে যা! কিছু যাঁচিল; 

তেই গো প্রবাসে আজি এই তিক্ষা করি__ 
দাসের বারতা লয়ে যাও শীত্রগতি, 
বিরাজ্জে, হে মেঘরাজ, যথা সে ঘুবতী, 
অধীর এ হিয়া, হায়, যার দূপন্মরি 
কুহ্থমের কানে শ্বনে মলয় যেমতি 
মৃছনাদে, কয়ে! তারে এ বিরছে মরি । 

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুতক্ষণে। 
সাগরের জলে ্থুখে দেখিবে, হ্থামতি, 
ইন্্র-ধন্থু চুড়া শিরে ও স্তাম-মূরতি, 
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনাদর্পপে-_ 

ছেরেন বরাঙ্গ, যাছে যজি ব্রজাঙ্গনে 
দেয় জলাঞ্জলি লাজে ! যদি রোধে গতি 
তোমার, পর্বত-বৃন্দ, মক্জ্রি তীমন্থনে 
বারি-ধারা-রূপে বাণে বি ধো মেঘপতি, 

তা সকলে, বীর তুমি ; কারে ডর রণে? 
এ দূর-গমনে যদি হও ক্লাস্ত কতু, 
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো৷ গে৷ পবনে 
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রতু, 
খগেজ্স উপেজ্জ সম তৃমি সে বাহুনে। 
কৌন্ততের রূপে পয়ো--তড়িত-রতনে ! 

“বউ কথা কও” 

কি ছঃখে, হছে পাখী, তুমি শাখার উপরে 
বসি, বউ কথা কও-_কও এ কাননে ? 
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে 
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ? 

তেই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ? 
তেই ছে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ? 
বড়ই কৌতুক, পাখী, জনমে এ মনে, 
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে? 

সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ) 
(শিখাইব শিখেছি য| ঠেকি এ কু-দায়ে ) 
পবনের বেগে যাও ষথায় যুবতী ; 
ক্ষিম, প্রিয়,” এই বলি পড় গিয়া পায়ে | 
কতু দাস, কতু প্রতু, শুন, ক্ষুপ্র-মতি, 
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে । 

পরিচয় 

৯ 

যে দেশে উদস্থি রবি উদয়-অচলে 
ধরণীর বিশ্বাধর চুম্বেন আদরে 
প্রভাতে ) যে দেশে গেষে সমধুর-কলে 
ধাতার প্রশংসা-গীত, বছেন সাগরে 

জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে 
(তুষারে রচিত বাস উর্ধা-কলেবরে, 
রজতের উপবীত ( শ্রোতোরূপে গলে ) 
শোভেন শৈলেজ্র-রাজ, মান-সরোবরে 

( স্বচ্ছ-দরপণ ) হেরি ভীষণ মুরতি; 
যে দেশে কুহরে পিক বসস্ত-কাননে,__ 
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,__ 
ঠচার্দের আমোদ যথা কুমুপ- ১ 

সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী; 
তেই প্রেম-দাস আমি, ওলো! বরাঙ্গনে ! 

৮ 

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস তবে, 
কুদ্থমের দাস যথা মারুত, হুন্দরি ! 
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে 
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুম্ুম-মঞ্জরী 
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মদনের কুঞ্জে তুমি! কতু পিক-রবে: 
তব গুণ গায় কবি; কতু কূপ ধরি 
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি, 
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে । 

কামের নিকুঞ্জ এই । কত যে কি ফলে, 
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে ! 
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে ও স্থলে, 
কদস্ব, বিশ্বিকা, রস্তা, চম্পকের সনে। 
সাপিনীরে হেরি য়ে লুকাইছে গলে 
কোকিল ? কুরঙ্গ গেছে রাখি ছু-নয়নে। 

যশের মন্দির 

ল্ববর্ণ-দেউল আনি দেখিঙ্গ স্বপনে 

অতি তুঙ্গ-শূঙ্গ-শিরে । সে শৃঙ্গের তলে, 
বড় অপ্রশস্ত সিড়ি গড়া মায়া-বলে, 
বছবিধ রোধে কুদ্ধ উত্ধগামী জনে | 

তবুও উঠিতে তথা-_সে ছুর্গম স্থলে_ 
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সি মনে, 
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী, কাদিছে বিফলে, 
না পারি লভিতে যত্বে সে রত্ব-ভবনে। 

ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা লবারে ! 
শিয়রে দীড়ায়ে পরে কহিল! ভারতী, 
মৃদ্ধ হাসি "ওরে বাছা, না দিলে শকতি 
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ? 
যশের মন্দিরে ওই, ওথ! যার গতি, 
অশক্ত আপনি যম ছুইতে রে তারে।” 

কবি 

কেকবি__-কবে কে মোরে ? ঘটকালী করি, 
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন, 
সেই কিসে যম-দমী ? তার শিরোপরি : 
শোতে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ? 

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা দুন্নরী -......।.. 
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন, 
অন্তগামি-ভাম্গ-প্রভা সদৃশ বিতরি 
তাবের সংসারে তার গবর্ণকিরণ। * 

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে, 
অরণ্যে কুন্ছম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে 
নন্দন-্কানন হ'তে যে হ্থুজন আনে 
পারিজাত-কুদ্থমের রম্য পরিমলে ; 
মরুভূমে- তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 
বছে জলবতী নদী মৃছ-কলকলে! 

দেবদোল 

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞজ-বনে 
তেবো না গুঞ্জরে অলি চুদ্ি ফুলাধরে, 
তেবেো৷ না গাইছে পিক কল-কুছরণে, 

তৃষিতে প্রত্যুষে আজি খতু-রাজেস্বরে। 
দেখ মেলি, তক্তজন, তক্তির নয়নে, 
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্্বল অদ্রে ১ 

আসিছেন সবে সেথা-_-এই দোলাসনে-__ 
পৃজিতে রাখালরাজ--রাধামনোহরে। 

স্বর্গীয় বাজনা ওই, পিককুল কবে 
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ? 
কিন্নরের বীণা-তান অপ্পরার রবে। 

আনন্দে কুন্ম-সাজ ধরেন ধরণী, 
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে 

বিতরেন বায়ু ইন্ত্র পবন আপনি। 

শ্রীপঞ্চমী 

শছে দিন দুর, দেবি! যবে ভুতারতে 
বিসর্জিবে ভূভারত, বিশ্বতির জলে, 
ও তৰ ধবল-মৃত্তি সুদল-কমলে-_ 
কিন্তু চিরস্থায়ী পৃজা তোমার জগতে । 

মনোরূপ পদ্স যিনি রোপিলা কৌশলে 
এ মানব-দেছ-সরে, তার ইচ্ছামতে 
সে কুল্থমে বাস তব, যথা মরকতে 
কিংবা পন্মরাগে জ্যোতি; নিত্য ঝলঝলে। 

কবির হদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে, 
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙ্গা চরণে 

*'পরম তকতি-তাবে চিরকাল দিবে 
দশ দিশে। যত দিন এ মর-তবনে 

মনঃপগ্ম ফোটে, পুঁজ! ভূষি, যা, পাইবে, 
কি কাজ মাটার দেহে তবে, সনাতনে ? 
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কবিতা 

অন্ধ যে, কি রূপ কভু তার চক্ষে ধরে 
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার, 
লতে কি সে স্থখ কভ্ বীণার স্থুস্বরে ? 
কি কাক, কি পিকধ্বনি সমভাব তার। 

মনের উদ্ভানমাঝে, কুম্থমের সার 

কবিতা-কুন্ম-রত্ব_দয়া করি নরে, 
কবি-মুখ ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার 

বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে ।-- 

চুর্মরতি সে জন, যার মন নাহি মজে 
কবিতা-অমৃত-রসে | হায়, সে দুর্্মতি, 
পৃষ্পাঞ্জলি দিয়! সদা যে জন না তে 
ও চরণপন্প, পদ্মবাঁসিনী ভারতি ! 

কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে-_. 
তৃষিবেন, বিজ্ঞ, মা গো, এ মোর মিনতি | 

আশ্বিন মাস 

হ-শ্রীমাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাত্রতে রত। 
এসেছেন ফিরি উমা, বৎসরের পরে, 
মহিবমন্দিনীরাপে ভকতের ঘরে; 
বামে কমকায়া রম! ) দক্ষিণে আয়ত- 
লোচন! বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে) 

শিখিপৃষ্টে শিখিব্বজ, ধার শরে হত 
তারক-_অস্গুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত, 
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবর-_-. 
করি-শিরঃ আদিব্রঙ্গ বেদের বচনে । 

এক পঙ্পে শতদল। শত বূপবতী-- 
নক্ষব্্রমগ্ুলী যেন একক্স গগনে-- 
কিআনন। ! পূর্ববকথা কেন ক'য়ে স্বতি, 
আনিছ ছে বারি-ধারা আজি এ নয়নে 1--- 
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্বব-ভকতি ? 

পাতা 

সায়ংকাল 

চেয়ে দেখ চলিছেন মুদে অন্তাচলে 
দিনেশ ছড়ায়ে স্ব, রত্ব রাশি রাশি 
আকাশে । কত বা যত্বে কাদস্বিনণী আসি 
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আচলে। 

০১৩ 

কে না জানে অলঙ্কারে অঞ্জনা বিলাসী ? 
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়াবলে 
বহুদিন অলঙ্কারে পরিবে লো হাসি, 
কনক-কস্কণ হাতে স্বর্-মাল! গলে । 

সাজাইবে গজ, বাজী 3 পর্ববতের শিরে 
চ্ববর্-কিরীট দিবে ; বহাবে অন্বরে 
নদস্ট্োতঃ, উজ্জলিত স্বর্ণৰর্ণ-নীরে | 
ন্ববর্ণের গাছ রোপি শাখার উপরে 
হেনাঙ্গ বিহুঙ্গ থোবে !__-এ বাজী করিবে 
শুঁতক্ষণে দিনকর কর-দান করে। 

সায়ংকালের তার 

কার সাথে তূলনিবে, লো স্থর-স্ুন্দরি, 
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মগুলে ? 
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে 
রতন তোমার মত, কহ, সহুচরি $-- 

গোধূলির ? কি ফণিনী, যার স্ু-কবরী 
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্ছবলে 1-_ 
ক্ষণমাত্র দেখি তোম। নক্ষত্র-মগুলে 
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ? 

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুপ্-মনে 
মানিনী রজনী রাণী, তেই অনাদরে 
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে, 
যবে কেলি করে তারা স্থহাস অন্বরে ? 
কিন্ত কি অভাব তব) ওলো বরাঙ্গনে? 
ক্ষণমাব্র দেখি মুখ, চির-আখি স্মরে। 

নিশা 

বসন্তে কুম্থম-কুল ঘথ। বনস্থলে, 

চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে, 
মৃগাক্ষি !__স্হাস-মুখে সরসীর জলে, 
চন্ত্রমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে। 

কত যে কি কহিতেছে মধুর-স্বননে 
পবন-_-বনের কবি, ফুপ্লফুল-দলে, 
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে? নারিবে কেমনে, 
প্রেম-ফুলেশ্বরী তৃমি প্রমদা-মগুলে ? 

এ হৃদয় দেখ এবে এ সরোবরে,__ 
চন্ত্রমার রূপে এতে তোমার মূরতি। 
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কাল বলি অবহেলা, প্রেয্ষসি ! যেকরে 
নিশায় ; আমার মতে সে বড় ছুর্্মতি 3 
হেন ক্কুবাসিত শ্বাস ; হাস ল্গিপ্ধ করে 
যার, সেকি কতু মন্দ, ওলো৷ রসবতি ! 

আরা 

নিশীকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে 
| শিবমন্দির 

রাজশুয়-যজ্ঞে যথ] রাজদল চলে 

রতন-মুকুট শিরে, আসিছে সঘনে 
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে 
পৃদ্রিতে রজনীযোগে বৃষত-বাহনে ! 

ধূমরূপ পরিমল অদূর-কাননে 

পেয়ে, বহিতেছে তান হেথ! কুতৃহুলে 
মলয় ) কৌমুদী, দেখ, র্জত-চরণে 
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে-__ 

নাচিছে; আচাধ্যরূপে এই তরুপতি 
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অস্বরে 
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি 

( বোধ হয় ) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে। 
তুমিও, লো কল্লোলিনি ! মহাব্রতে ব্রতী 
সাজায়েছ, দিব্য সাজ্জে, বর-কলেবর ! 

ছায়াপথ 

কহু মোরে, শশিপ্তিয়ে ! কহ, কূপ! করি, 
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে 
এ পথ, উজ্জ্বল কোটি-মণির কিরণে ? 
এ পথ দিয়া কি গে! ইঞ্জাণী ন্ুন্দরী 

আনন্দে ভেটিতে নন্দন-সদনে,১, 
মহেন্ত্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী, 
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু-তারাগণে 

সৌন্দধ্যে ? এ কথা! দাসে, কহ বিভাবরি ! 

আলাপ আমার লাথে ; পবন কিন্করে”_ 
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে, 
দেও ক'য়ে;) কছিবে সে কানে, মৃদুত্ষরে, 
যা। কিছু ইচ্ছছ, দেবি, কছিতে আমাবে। 

কুহ্ৃমে কীট 
কি পাপে কু তা মোরে, লো ৰন-্থুন্দরি 

কোমল হদয়ে তব পশিল,_-কি পাপে-_ 
এ বিষম যমদুত ? কাদে মনে করি 

পরাণ, যাতনা তৰ ; কত যেকি তাপে-- 

পোড়ায় ছুরস্ত তোমা, বিষদস্তে হরি 
বিরাম দিবস-নিশি। মৃছ্ধ কি বিলাপে 

এ তোমার ছুঃখ দেখি সখী মধুকরী, 
উডি পড়ি তব গলে যবে লো সেকাপে? 

দারুণ বিষাদে কি লো, কহ, ্থবদনে ! 

নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে 
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ? 

কানন-চন্জ্রমা তুমি কেন রাহু-প্রাসে? 
মনভ্তাপ-রূপে রিপু। হয়ে, পাপ মনে, 

এইরূপ, বূপবতি, নিত্য শখ নাশে। 

বটবৃক্ষ 
দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে, 

নাহি চাছে মলঃ মোর তাছে নিন্দা করি, 
তকরাজ ! প্রত্যক্ষ এ ভারত-সংলারের 

বিধির করুণ! তুমি তরু-রূপ ধরি ! 

জীবকুল-হিতৈবিলী, ছায়া হু-হুন্দরী, 
তোমার ছছিতা, সাধু! যবে বন্থধারে 

দগধে আগ্নের় তাপে, দয়া পরিহরি, 
মিছির, আকুল জীব বাচে পৃজি তারে। 

শত-পন্ত্রময় মঞ্চে তোমার দলে, 

খেচর-_-অতিথি-ব্রজ, বিরাজজে সতত, 
পদ্দরাগ ফলপুঞ্জে ভূপ্জি হষ্-মনে”_ 

মৃছ্ু-ভাষে মিষ্ঠালাপ কর তুমি কত, 
মিষ্টালাপি, দেছ-দাছ শীতলি তলে । 

দেব নহ, কিন্ধু গুণে দেবতার মত ! 

সৃষ্টিকর্তা 
কে স্জিলা এ ন্থবিশ্বে জিজ্ঞাসিব কারে 
এ রহম্তকথ', বিশ্বে, আমি হন্গযতি 1 
পার যি, তুমি দাসে, কহ বন্থূর্মতি ! 
দেহ মহ! -দীক্ষণ, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে 
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তীহায়, প্রসাদে ধার তুমি, দপবতি 1 
ভ্রষ অসস্ত্রমে শৃষ্টে, কহ হে আমারে। 
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি, 
যার আদিজ্যোতি: হছেম-আলোক সঞ্চারে 

তোমার বদন, দেব, প্রত)হ উজ্জবলে ? 
অধম চিনিতে চাছে সে পরম জনে, 
ধাার প্রসাদে তুমি নক্ষতত্-মণ্ডুলে, 
কর কেলি নিশাকাশে রঞ্জত-আ সনে, 
নিশানাথ ! নদকুল, বছে কলকলে, 
কিংবা ভূমি, অন্থুপতি, গল্ভীর-ম্বননে | 

সূরধ্য 

এখনও আছে লোক দেশ-দেশান্তরে 

দেব ভাবি পৃজে তোমা, রবি দিনমণি ! 
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে, 

লুটায়ে ধরলীতলে করে স্ততি-ধবনি,_ 

আশ্চর্য্যর কথা, স্কর্যা, এ লা মনে গণি । 
অসীম মহিমা তব, যখন প্রথরে, 

শোত তুমি, বিভাবন্থু, মধ্যাঙ্কে অস্বরে 
সযুজ্জল করজালে আবরি মেদিনী | 

অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি, 
হেম-জ্রোতিঃ-দাত। তুমি চক্র-গ্রহ-দলে ) 

উর্বর। তোমার বীর্যে সতী বন্থমতী ) 
বারিদ, প্রসাদে তব, সদ পূর্ণ জলে,__ 

কিন্ত কি মহিমা তার, কু, দিনপতি 
কোটি রবি শোভে, নিত্য ধার পদতলে । 

সীতাদেবী 

অন্ুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, 
বৈদেছি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে, 

_. একাকিনী তৃমি, সতি, অশৌক-কাননে 
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ চন্তরকল] যথা 

আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বছে বৃথা 
পল্মাক্ষি। ও চক্ষু হ'তে অশ্রধারা৷ ঘনে। 

কোথ। দাশবছি শৃর__কোৌথ। মহা রঘী 
দেবর লক্ষণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ? 

কি সাহসে, শ্থুকেশিনি, হরিল তোমারে 
রাক্ষস? জানে না যুঢ়, কি ঘটিবে পরে। 

রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি-আধারে 
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বনা করে, 

মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ভ্রিসংসারে। 
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে ! 

মহাভারত 

কল্পনা-বাহনে ম্খে করি আরোহণ, 
উততরিম্থ ঘা বসি বদরীর তলে, 

করে বীণা গাইছেন গীত কুতৃহলে 
সত্যবতী-স্থৃত কবি-__খুবিকুল-ধন ! 

শুনিম্ গম্ভীর ধ্বনি; উন্্ীলি নয়ন, 
দেখিম্্ু কৌরবেশ্বরে, ম্ত বাহুবলে ; 

দেখিস পবন-পুজে, ঝড় যথা চলে 
হুষ্কারে ! আইলা কর্ণ-_হুর্রের নন্দন-_ 

তেজন্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্থরে 
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি, 
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে 

গাণ্তীব-_ প্রচগুদণ্ডদাতা রিপুপ্রতি 
তরাসে আকুল হৈচ্থ এ কাল-সমরে, 

দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি ! 

নন্দনকানন 
লও দাসে, হে তারতি, নন্দন-কাননে 

যথ। ফোটে পারিজাত 7; যথায় উর্ববশী,__ 
কামের আকাশে বাম! চির-পূর্ণ শশী-_ 

নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে-_ 

যথ। রস্ভা, তিলোত্তম!, অলকা৷ রূপসী, 
মোছে মন দুমেধুর স্বর-বরিষণে”_ 

মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্-তীরে বসি, 
মিশায়ে আুকণ্ঠ-রব বীচির বচনে। 

যথা শিশিরের বিল্দু ফুল্প-ফুল-দলে 
সদা সগ্ভঃ) যথা অলি সতত গঞ্জরে, 

বছে যথ। সমীরণ বহি পরিমলে ; 
বসি যথা। শাখি-মুখে কোকিল কুরে; 

জও দাসে, আখি দিয়। দেখি তব বলে 

ভাব-পটে কল্পনা যা সদ। চিজ্ঞ করে! 



১৭২ | মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

সরস্বতী 
তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি 

পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ; 
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী 

॥ তাহার পানে ধায় ব্যগ্র-মনে-_ 

পিপাসা নাশের আশে ; এ দাস তেমতি, 
আলে যবে প্রাণ তার ছঃখের জলনে, 

ধরে রাঙা পা-ছুখানি, দেবি সরস্বতি ! 
মা'র কোল সম, মা গো, এ তিন ভূবনে-_ 

আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে 
ভাসে শিশু যবে, হায়, কে সাম্বনে তারে ? 

কে মুছে আখির জল অমনি আীচলে ? 
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,_- 

মধুমাথা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ? 
এই ভাবি, ক্ূপাময়ি ! ভাবি গো তোমারে । 

কপোতাক্ষ নদ 

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে । 
সতত তোমারি কথা তাৰি এ বিরলে; 

সতত ( যেমতি লোক নিশার স্বপনে 
শোনে মায়া-যন্ত্রধবনি ) তব কলকলে-- 

জুড়াই এ কান আমি ত্রান্তির ছলনে ।__ 
বছ দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, 

কিন্তু এ স্গেছের তৃষ্ণা মিটে কার জলে? 
ছুপ্-ম্বোতোরপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে | 

আর কি হে হবে দেখা ?--যত দিন যাবে 
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে 

বারিরূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে 
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সথা-রীতে .. 

নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে ' 
লইছে সে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে | 

ঈশ্বরী পাটনী 
“সেই ঘাটে খেয়। দেয় ঈশ্বরী পাটনী"-_-( অন্নদা মঙ্গল ) 

কে তোর তরীতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী? 
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে-- 

কোথা করী, বাম-করে ধরি যারে বলে, 
উগরি গ্রাসিল পুন: পুর্বে স্থবদনী ? 

রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি 
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে-- 
কনক-কমল ফুল্প এ নদীর জলে-_ 

কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ রমণী ? 

কাঠের সেউতি তোর, পদ্দ-পরশনে 
হইতেছে হ্বর্ণময়। এ নব-যুবতী-_ 

নহে রে সামান্ত| নারী, এই লাগে মনে £ 
বলে, বেয়ে নদী-পারে যা রে শীত্রগতি | 

যেগে নিস্্পার ক'রে, বর-বূপ ধনে 
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি ! 

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি 

নছ তৃমি পিক, পাখী বিখ্যাত তারতে, 
মাধবের বার্াবহ ; যার কুহুরণে 

ফোটে কোটি ফুল-পুপ্ন মঞ্জু কুপ্তবনে। 
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যেমতে-_ 

গায়ক, পুলক তাছে জনমে এ মনে । 
মধুময় মঞ&্$কাল সর্ধত্র জগতে,__ 

কে কোথা মলিন কবে, মধুর মিলনে ; 
বন্থমাতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ? 

ছরস্ত কৃত়াত্ত সম হেমন্ত এ দেশে ও 
নির্দয়; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি। 

না দেয় শোভিতে কভ্ ফুলরত্বে কেশে ; 
পরায় ধবল বাস নৈধব্যে যেমতি। 

ডাক তৃমি খতুরাজে, মনোহর-বেশে 
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি | 

প্রাণ 

কি রাজ্য, পরাণ, তব রাজ-সিংহাসক! 
বাহুরূপে ছুই রধ্থী, ছুর্জয় সমরে, 

বিবিধ বিধানে পুরী তব রক্ষা করে) 
পঞ্চ অন্ুচর তোম! সেবে অন্ুক্ষণ | 

পর ১ 

৯ ফরাসীদেশে। 



চতুর্দশপদ্দী কবিভাবলী | ১৭৩ 

গুহাসে শ্রাণের গন্ধ দেয় ফুলবন ) 

যতনে শ্রবণ আনে হ্ুমধুর স্বরে, 
সবন্দর য৷ কিছু আছে, দেখায় দর্শন 

ভূতলে, হ্থনীল-নতে, সর্ব-চরাচরে ! 

স্পর্শ স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, হ্থুমতি 

পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-ন্বারে 

ভঞান-দেব মন্ত্রী তব-__ভবে বৃহস্পতি ;-- 

সরম্বতী-অবতার রসন| সংসারে । 

স্বর্-শোতোরূপে লহ, অবিরল গতি, 

বছি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে ছে তোমারে । 
এ আর 

কল্পন। 

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পলে, 
বাগ্দেবীর প্রিয়লধী, এই ভিক্ষা করি? 

হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিডন্বনে। 

নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্রর-ভিতরি | 

চল যাই মহ্াননে গোকুল-কাননে, 
সরস বসন্তে যথা রাঁধাকান্ত হরি 

নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে 

পৃরি বেণুরবে দেশ | কিংবা শুভঙ্করি। 

চল লে, আতঙ্কে যথ! লঙ্কায় অকালে 
পৃজেন উমায় রাম, রঘুরাজপতি; 

কিংবা সে ভীষণ ক্ষেত্রে যথ। শরজালে 
নাশিছেন ক্ষল্নকুলে পার্থ মহামতি | 

কি স্বরগে, কি মরতে, অতল-পাতালে 

নাহি স্থল যথা, দেবি, নাহি তব গতি । 

রাশিচক্র 

রাজপথে শোতে যথা, রম্য উপবনে, 
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িল তেমতি 

স্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে, 
তব নিত্য-পথে শুন্তে রবি, দিনপতি । 

মাস-কাল প্রতি গুছে তোমার বসতি, 

গ্রহেজ্র প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,-- 
কখন বা গুতিকৃল জীবকুল প্রতি । 

আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে 

গ্রহর্রজ ; প্রজাত্রজ, রাজাসন-তলে 

পৃজে রাজপদ যথা, তুমি তেজাকর ) 
ছৈযময় তেজঃপুঞ্জ প্রসাদের ছলে, 

প্রদান প্রসন্ন-ভাবে সবার উপর। 
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতৃহলে, 

কাহার মিলনে বাম,শুনি পরস্পর | 

স্থভদ্রোহুরণ 

তোমার হছরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে 

নব তানে ভেবেছিঙ্গ, হ্থৃতদ্রা হুন্দরি ! 

কিন্ত তাগ্যদোষে, শ্বরতে, আশার লহরী 

শুকাইল যপ গ্রীষ্মে জলরাশি সরে ! 

ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে 

না! দেন শিশিরামূত তারে বিভাবরী ? 

ত্বতাহুতি না! পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে, 
অিয়মাণ, অভিমানে তেজ: পরিহরি, 

বৈশ্বানর। ছুরদৃষ্ট মোর, চক্জ্রাননে ! 

কিন্ত ( ভবিষ্যৎকথা কহি ) তবিষ্যতে, 

ভাগ্যবান্তর কর, পুজি দ্বৈপায়নে, 

খধিকুল-বত্ব ছি, গাবে লো ভারতে, 

তোমার হরণ-গীত তুধি বিজ্ঞনে, 

লনিবে স্থ্যশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে ! 

মধুকর 

শুনি গুন্ গুন্ ধ্বনি তোর এ কাননে, 

মধুকর, এ পরাণ কাদে রে বিষাদে ! 

ফুল-কুল-বধূ-কুলে সাধিস্ যতনে 
অগ্ুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃছু-নাদে ) 

তুমকী বাজায় যথা রাজার তোরণে 
ভিখারী, কি হেতু তুই? ক মোরে, কি সাধে, 

মোমের ভাগারে মধু রাখিস গোপনে, 

ইন্ত্র যথা চন্ত্রলোকে দানব-বিবাদে, 

স্থধামৃত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে? 

কপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি 
অনাহারে অনিদ্রায় সঞ্চয়ে বিকলে 

বুথা অথ; বিধি-বশে তোর সে ছুর্গতি | 

গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে, 

পর-জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি । 



১৭৪ 

নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির 

এ মঙ্গির-বৃন্দ হেথ! কে নির্মিল কবে? 
কোন্ জন? কোন্কালে? জিজ্ঞাসিব কারে 
কহ মোরে, কহ তুমি কল-কল রবে, 

ভূলে যি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে। 

এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসগিল যবে 
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে, 

থাকিবে এ কীর্তি তার চিরদিন তবে, 
দীপরূপে আলো করি বিশ্বৃতি-জীধারে ? 

বৃথা তাব, প্রবাহিণি ! দেখ তাবি মনে। 
কিআছে লো চিরস্থায়ী এ তব-মগুলে ? 

গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে 
পাথর; হুতাশে তবে কি ধাতু না গলে? 

কোথা সে, কোথা বা নাম, ধন, লো ললানে? 

হায়, গত, বথ] বিদ্ব তব চলশ্জলে। 

ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান 

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভবনে, 
রেকাল! ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ? 

কোখা সে রাজেন্্র এবে, যার ইচ্ছা বলে 
বৈজয়ন্বী-সম ধাম এ মত্ত্য-নন্দনে 

শোভিল? হরিল কে সে নরাম্পরা-দলে, 
নিত্য যারা, নৃত্যু-গীতে এ দ্ুখ-সদনে 
মজাইত রাজ-মন, কাম-কুতৃহলে ? 

কোথা! বা সে কবি, যার বীণার স্বননে, 

( কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট-করে) 
পৃজিত সে রাজপদ 1 কোথা রী যত, 

গাণ্ীবী সদৃশ যার! প্রচণ্ড সরে ? 

কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি 1 তোর হাতে হত । 
রে ছুরস্ত! নিরন্তর যেমত সাগরে 

চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সেযত । 

কিরাতার্জনীয়ম্ 

ধর ধন্থুঃ সাবধানে, পার্থ মহাযতি ! 

সামান্ত মেনো না মনে, ধাইছে যে জন 
ক্রোধতরে তব পানে, ওই পণুপতি, 

কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন। 

হুক্কারি আসিছে ছন্ী মৃগরাজ-গতি, 
হ্কারি, হে মহাবাহ ! দেহ তুমি রণ! 

বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী-_ 
বীরবীর্যে আগুতোবযে তো, বীর-ধন ! 

করেছ কঠোর তপঃ এ গহন-বলে ) 

কিন্তু, হে কৌন্তেয়। কহি, যাচিছ যে শর, 
বীরতা ব্যতীত, বীর! হেন অগ্ত্র-ধনে 

নারিবে লভিতে কতৃ-_ছুর্মভি এ বর ! 

মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি ! নর । 

পরলোক 

অধলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে, 
ডুবে যথা প্রভাতের তারা স্থুছাসিলী; 

ফুটে যথা প্রেমায়োদে, আইলে যামিনী, 
কুম্থম-কুলের কলি কুদ্ছম যৌবনে, 

বহি যথ' প্রবাসে প্রবাহৃবাহিনী, 
লে নিরবাণ-স্থখ সিদ্ধুর চরণে-_ 

এইরূপে ইহলোকে-_-শান্ত্ে এ কাহিলী-_ 
নিরন্তর ক্থখরূপ পরম রতনে 

পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে । 
হে ধন! কি লোতে তবে তোমারে বিস্ষরি 

চলে, পাপ-পথে নর, ভূলি পাপছলে ? 
সংসার-সাগরমাঝে তৰ শ্বর্ণতরী 

তেয়াগি, কি লোতে ডুবে বাতময় জলে? 
ছু-দিন বাচিতে চাছে, চিরদিন মরি ? 

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে 

হায় রে, কোথ! সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে, 
দূরে থাকি পার্থ রর্থী তোমার চরণে 

প্রণমিলা, ফ্রোণগুরু ! আপন কুশলে 
তুধিলা তোমার কণণ গোগৃছের রণে ? 

এ মম মিনতি, দেব! আসি অকিঞ্চনে 
শিখাও সে মাবিভ্া এ দূর-অঞ্চলে | 

তা হ'লে পুজিব আজি, মজি কুতৃহুলে 
লমি ধারে, পদ তার ভারত-ভবনে। 



নমি পায়ে কব কানে অতি মৃছুষ্বরে, 

বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে । 

অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা নগরে, 

ফেড়ে লব রাজপদ তব আশীর্বাদে । 

কত যে কি বিছ্যা! লাভ দ্বাদশ বৎসরে 

করিছু, দেখিবে, দেব ! দ্েছের আহলাদে | 

শাশান 

বড় ভালবাসি আমি অ্রমিতে এ স্থলে-_ 

তত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে | 
নীরবে আসীন হেথা দেখি তন্মাসনে 

মৃত্যু-_-তেজোহীন জীখি, হাড়মালা গলে, 

বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে। 

অর্থের গৌরব বুথা হেথা-__-এ সদনে-__ 
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুদ্ধ হছুতাশনে, 

বিদ্যা, বৃদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে । 

কি সুন্দর অদ্রালিক1 কি কুটীর-বাসী, 

কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি । 

ভ্রীবনের শ্োতঃ পড়ে এ সাগরে আসি । 

গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি-_ 

পত্রপুঞ্জে, আযুং-কুঞ্জে। কাল, ভ্ীবরাশি 

উড্ভায়ে এ নদ-পারে ভাড়ায় তেমতি | 

করুণরস 

ত্বল্দর নদের তীরে ছেরিলু ুন্দরী 

বামারে মলিন-মুখী, শরদের শমী, 

রাছর গরাসে যেন। বিরলেতে বসি, 

মু কাদে ন্বুবদন] ; ঝারধরে ঝরি,-_ 

গলে অশ্র-বিশ্গু, যেন মুক্তাফল খসি ! 

সে নদের শোতঃ, অশ্রু পরশন করি, 
ভাসে, ফুল্পল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি, 

মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি_ 

” গন্ধামোদী গন্ধ বহে নুগন্ধ প্রদানি। 
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহি চঞ্চলে 

চৌদিকে বিজন দেশ ; হছৈল দৈববানী 
"কবিতা-রসের শোতে এ নদের ছলে ) 

করুণা বামার নাম--রস-কুলে রাণী ) 

সেই ধন্ক, বশ সতী যার তপোবলে ।” 

সীতা-_ বনবাসে 

ক্ষিরাইল। বনপথে অতি ক্ষপ্র-মনে 
নুরী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে ) 

উজলিল বনরাজী কনক-কিরণে 
স্তন্দন, দিনেজ্্র যেন অন্তভের অচলে। 

নদী-পারে একাকিনী সে বিজন-বনে 

ঈাড়ায়ে কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;_ 

“ত্যজিল! কিঃ রঘুরাজ ! আজি এই ছলে 
চির-জন্তে জ্ানকীরে ? ছে নাথ! কেমনে 

কেমনে বাচিবে দাঁসী ও পদ-বিরহে ? 
কে, কহ, বারিদ-বূপে, স্নেহ-বারি-দানে, 

(দাবানলক্পে যবে দুঃখানল দছে ) 

জুড়াবে, হে রঘুচুড়া, এ পোড়া পরাণে ?” 

নীরবিলা ধীরে সাঁধবী ; ধীরে যথা রে 

বাহা-জ্ঞান-শৃন্ত মৃকি নিশ্মিত পাষাণে ! 

কতক্ষণে কাদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;-_ 

"নিদ্রায় কি দেখি, সতা ভাবি কুস্বপনে ? 

হায়, অভাগিনী সীতা । ওই যে সে তরী, 
যাছে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে, 

দেবর ! নদীর শোতে একাকিনী, মরি, 
কাপি ভয়ে, ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী- | 

অচিরে তরঙ্গ-চয় নিষ্ঠরে লো! ধরি, 

গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাডায়ে পীড়নে-_ 

তাঙ্গি বিনাশিবে ওরে | ছে রাঘব-পতি ! 

এ দশ! দাসীর আজি এ সংসার-লে ! 
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি ?” 

ুচ্ছায় পড়িল! সতী সহসা ভূতলে,__ 
পাষাণ-নিস্মিত মৃত্ি কানন যেমতি 

পড়ে, বছে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে। 

বিজয়া-দশমী 

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে 

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে 1 

উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে, 
নয়নের মশি মোর নয়ন হারাবে । 



১৭৬ 

বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রন্জলে 
পেয়েছি উমায় আমি ) কি সান্বনা-ভাবে-__ 

তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুস্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে? 

তিন দিন ম্বর্ণদীপ জলিতেছে ঘরে 
দুর করি অন্ধকার শুনিতেছি বাণী-_ 

মিষ্টতম এ স্থষ্টিতে এ কর্ণকুহুরে ! 
দ্বিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, 

নিবাও এ দীপ যদি।”--কহিলা কাতরে 
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী । 

কোজাগর-লক্ষাপুজা 

শোতে নতে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে 
হেমাঙ্গি রোহিণি! তুমি অঙ্গ-ভঙ্গী করি, 

হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গিদলে 
জান না কি কোন্ ব্রত, লো ছ্ুর-হন্দরি !__ 

রত ও নিশায় বঙ্গ? পৃজে কুতৃছলে 
রমায় স্তামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ) 

বাজে শাখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে | 
ধন্ত তিথি ও পৃণিমা ধন্ট বিভাবরী ! 

হাদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে 
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে ;-- 

থাক বঙ্গগৃছে যথা মানসে, মা, হাসে 
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে 

সুগন্ধ, স্থরত্বে জ্যোত্গা, স্তারা আকাশে 
গুক্তির উদরে মুক্তা ) মুক্তি গঙ্গা-তদে । 

|. 

তৈরব-আকুতি শুরে দেখিস নয়নে 
গিরি-শিরে ) বাযু-রখে, পুর্ণ ইরম্মদে। .... 

প্রলয়ের মেঘ যেন। ভীম শরাসনে 
ধরি বাম-করে বীর মত্ত বীরমদে,_- 

টক্কারিছে মুহ্র্থৃহঃ হঙ্কারি ত।ষণে। 
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে, 

রতন-মগ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে । 
বিজলী-ঝলসা-ন্ূপে উজলি জলদে। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

টাদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে, 
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ অতি, 

চৌদিকে বিবিধ অস্ত্র! ন্ধি তরাসে, 
“কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি 1” 

শবদ বহি স্তবধ আকাশে 
“বীর-রস এ বীরেন্দ্র; রস-কুল-পতি !” 

গদাযুদ্ধ 
ছুই মত্ত হস্তী যথা উর্ধ-শুও করি, 

রকত-বরণ আখি, গরজ্জে সঘনে,__ 
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শুন্টে, কাল-রণে, 

গজরিলা ছুর্ষো্যাধন, গরজিলা অরি-_ 

ভীমসেন ! ধূলা-রাশি, চরণ-তা ডনে 
উড়িল; অধীরে ধরা থরথর থরি 

কাপিলা,__টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে 
উথলিল ছ্বৈপায়নে জলের লহ্রী,-_- 

ঝড়ে যেন! যথ৷ মেঘ বজ্্রানলে ভরা, 
বজ্জানলে ভর! মেঘে, আঘাতিলে বলে, 

উজললি চৌদিক তেজে, বাহ্রায় ত্বরা 
বিজলী) গদায় গদা! লাগি রণ-স্থুলে, 
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হুরা। 

আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে। 

গোগুহ-রণে 

হুহঙ্কারি টন্কারিল! ধন্গঃ ধন্ুর্ধারী 
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় গ্রলয়ে যেমতি। 

চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি, 
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি । 

শর-জালে শুর-ব্রজে সহজে সংহারি 
শূরেক্র শোতিল! পুনঃ যথা দিনপতি 

প্রথর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি, 
শোতেন অল্লানে নতে। উত্তরের প্রতি-_ 

কছিলা আনন্দে বলী )_“চালাও সুনানে, 
বিরাট-নন্ন, দ্রুতে, যথা সৈমদলে 

লুকাইছে ছুর্যোধন হেরি মোর রশে, 
তেজস্বী টমৈনাক যথা সাগরের জলে 

বস্রাপ্রির কাল-তেজে ভয় পেয়ে মনে । 
দণ্ডিব প্রচণ্ডে ছৃষ্টে গাণ্ডীবের বোলে ?” 
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কুরুক্ষেত্র 

ঘথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে 
সিংহ-বৎসে ; সপ্তর্থী বেড়িলা তেমতি 

কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে 
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে, পুড়ি, অনিবার গতি । 

সে কাল-অনল-তেজে, সে বনে যেমতি 
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিগু গরজে অস্থিরে, 

গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে 
রোষে, ভয়ে ! ধরি ঘন ধূমের মূরতি,__ 

উড়িল চৌদিকে ধুলা, পদ-আসম্ফাললে 
অশ্থের। নিশ্বাস ছাড়ি আঙ্ুনি বিষাদে, 

ছাড়িল জীবন-আশা তরুণ যৌবনে । 
আধারি চৌদিক্ যথা রাহ গ্রাসে চাদে,__ 

গ্রাসিল বীরেশে যম । অস্তের শয়নে 
নিদ্রা গেল! অভিমন্থ্য অন্ঠায়-বিবাদে | 

শঙ্গার-রস 
শুনিচ্থ নিদ্রায় আমি, নিকুপ্জ-কাননে 

মনোহর বীণাধবনি ;__দেখিঙ্থ সে স্থলে 
রূপস পুরুষ এক কুম্থম-আসনে, 

ফুলের চৌপর শিরে, ফুলমালা গলে। 

হাত-ধরাধরি করি নাচে কুতৃহুলে 
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্রি নয়নে, _ 

উজ্জলি কাননরাজ্ি বরাঙ্গ-ভূষণে 
ব্রজ্জে যথা ব্রজঞাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে | 

সে কামাগ্নিকণ! লয়ে, সে যুবক, হাসি, 
আলাইছে হিয়াবৃন্দে ) ফুল-খঙ্গঃ ধরি, 
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি, 

কি দেব, কি নর, উভে জরজর করি। 

“কামদেব অবতার রস-কুলে আসি, 
শৃঙ্গার রসের নাম।” জাগিম্ু শিহরি। 

নহি আমি চারু-নেত্রা, সৌষিঝ্সি কেশরী 
তবে কেন পরাভূত ন1 হবে সমরে ? 

চক্্র-চূড় রথী তূমি, বড় ভয়ন্করী, 
মেঘনাদ সম শিক্ষা! মদনের বরে। 

ও 

গিরির আড়ালে থেকে, বাধ, লো হ্ুদ্দরি, 
নাগ-পাশে অরি তুমি) দশ গোটা শরে 

কাট গগুদেশ তার, দণ্ড লে! অধরে ; 
মুহুন্মুছঃ ভূকম্পনে অধীর লো৷ করি। 

এ বড় অন্ভুত রণ। তব শঙ্ধ্বনি 
শুনিলে টুটে গো বল ! শ্বাস-বাঘুবাণে 

ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি, 
কটাক্ষেতে তীক্ষ অস্ত্রে বিধ লো পরাণে ! 

এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, দ্থুবদনি ! 
ত্রাস্ত হয়ে বাস্ত কে লো পরাস্ত না মানে? 

সৃতদ্রে 

যথ! ধীরে স্বপ্রদেবী রঙ্গে সঙ্গে করি 
মায়া-নারী--রত্বোস্তমা বূপের সাগরে, 

পশিল! নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী 
সত্যভাম, সাথে ভদ্রা, ফুল-মাল। করে । 

বিমলিন দীপ-বিতা, পৃরিল সত্বরে 
সৌরভে শয়্নাগার, যেন ফুলেশ্বরী 

সরোজিনী প্রফুল্লিল! আচন্িতে সবে, 
কিংবা! বনে বন-সবখী স্থনাগকেশরী 

শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে 
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি শ্বপ্ত-জন জাগে )- 

কিন্তু কাদে প্রাণ তার সে কু-্জাগরণে 

সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে |. 
তুমি পার্থ, ভাগ্যবশে জাগিল! স্ক্ষণে 

মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে । 

উর্ধবশী 

যথা তূষারের হিয়া, ধবল-শিখরে, 
কতূ নাহি গলে রৰি-বিভার চুম্বনে 

কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে 
রধধীন্ত্, হেরিল! জাগি, শয়ন-সদনে 

( কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে ) 
উর্বশীরে। পক, দেবি, কছ এ কিন্করে,” 

সধিল সম্ভাবি শুর হুমধুর কবরে ১ 
“কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?” 
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উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্বশী 

“কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিন্করী; 
সরের জ্ৃকাস্তি দেখি যথা পড়ে খসি 
কৌছুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি 

দ্াসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি 
যথা কৌমুদিনী কাপে, কাপি থর থরি।” 

রৌদ্র-রস 

শুনিয়৷ গল্ভীর ধ্বনি গিরির গছ্বরে, 
ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণ; 

প্রলয়ের মেঘ যেন গজ্জিছে গগনে 
সচূড়ে পাহাড় কাপে থর থর থরে, 

কাপে চারিদিকে বন যেন ভূকম্পনে, 
উলে অদুরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-তরে, 

যবে প্রভঞ্জন আসে নির্খোষ-ঘোষণে। 
জিজ্ঞাসিহ্ ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে। 

কহিল মা )_"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি, 
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাধি এই স্থলে, 

(কপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি ) 
বাড়বাগ্রি মগ্ন ফা সাগরের জলে। 

বড়ই কর্কশ-তাবী নিষ্ঠুর, দুর্ঘমতি, 
সতত বিবাদে মভ, পুড়ি রোষানলে । 

ছুঃশাসন 

মেঘরূপ চাপ দ্, বঙ্তাগ্লি যেমন 
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ধোষে $-- 

হেরি ক্ষেত্র ক্ষদ্-গলানি ছুষ্ট ছুঃশাসনে, 
পী তীমসেন ধাইল! সরোষে,_- 

পদদাঘাতে বন্্রমতী কাপিল সঘনে | 
বাজিল উরুতে আসি গুরু অসি-কোষে। 

যথ! সিংহ সিংহনাদে ধরি মুগে বনে 
কামড়ে প্রগাড়ে ঘাড় লহু-ধার! শোবে। 

“মনারি নিবান্ আমি আজি এ আমিন 
বর্ধর !--পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী, 

তার কেশপাশ ম্পশি, আকরধিলি যবে, 
কুরুকূলে রাজলঙ্গী ত্যজিল! তখনি ।” 

হিড়িস্বা 
উজলি চৌদিকে এবে রূপের কিরণে, 

বীরেশ-ভীমের পাশে করযোড় করি 
দাড়াইলা, প্রেম-ডোরে বীধা! কায়মনে 

হিড়িস্বা ; দ্বর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী 

কিরাতের ফাদে যেন ধাইল কাননে 
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি 

গাইল বসস্তামোদে শাখার উপরি 
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে। 

সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে ; 
মদ-মত্ত হস্তী কিংবা গণ্ডার সরোধে 

পশিলে বনেতে, বন সেইমত নড়ে। 
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদ। ঘুরায়ে নির্োষে 

ছিন্ন করি লতা-কুলে ভাঙ্গি বৃক্ষ রড়ে, 
পশিলা হিডিস্ব রক্ষ ; রৌদ্র ভগ্ী-দোষে। 

২ 

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জলে যথা খরে 
ক্রোধাগ্রি তাড়িতরূপে ; রকত-নয়নে 

ক্রোধাগ্রি। মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে 
ক্রোধলাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে-_ 

ভয়ার্ত ভূধর তৃষে, খেচর অন্বরে, 
ঘন হুঙ্কার ধ্বনি বিকট-বদনে । 

“রক্ষঃকুল-কলঙ্কিনি। কোথা লো এ বনে 
তুই ? দেখি আজি তোরে কে বা রক্ষা করে?” 

মৃর্ডিমান্ রৌদ্র-রসে ছেরি রসবতী, 
সতয়ে কহিল! কাদি বীরেন্ত্রের পদে ১-- 
“লৌহ-ক্রম ছিল অই 3 সফরীর গতি 

দাসীর । ছুটিতে দুষ্ট ফাটি বীরমদে, 
অবলা অধীন জনে রক্ষ, মহামতি ! 

বাচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হদে |” 

উদ্যানে পুক্করিণী 

বড় রম্যস্থলে বাস তোর, লো সরসি | 
দগধা বন্থধা যবে চৌদিকে প্রথরে 

তপনের পত্রময়ী শাখা-ছত্র ধরে 
শীতলিতে দেছ তোর ) মৃ-খ্বাসে পশি 17» 
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শ্বগন্ধ পাখার রূপে বায়ু বায়ু করে। 
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি, 
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ; 

দ্ব্--কাস্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,_ 

যোগায় সৌরভ-তোগ, কিস্করী যেমতি 
প্ট-মহ্ষীর খাটে শয়নসদনে। 

নিশায় রাসের রঙ্গ তোর, রসবতি, 
লয়ে ঠাদে,-কত হালি প্রেম- 

বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুলপতি ; 
অমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন,। ললনে 

নৃতন বৎসর 

ভূত-রূপ সিদ্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল 
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে। 

নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল 
আবার আর পথে । হ্ৃদয়-কাননে,__ 

কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল, 
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে ? 

কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে 
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল । 

বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে 
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী, '- 

নাছি যার মুখে কথা বামু-রূপ স্বরে, - 
নাহি যার কেশপাশে তারা-রূপ মণি ; 

চিরক্ুদ্ধ বার যার নাহি মুক্ত করে, 
উা,--তপনের দূতী অরুণ-রমণী। 

কেউটিয়া সাপ 

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে 
তোর, যম-দুত, জন্মে বিল্ময় এ মদে । 
কোথায় পাইলি তুই, কোন্ পুণ্যবলে-_ 
সাজাতে কু-চূড়া তোর হেন হুভৃষণে ? 

বড়ই অহিতকারী তুই এ ভবনে। 
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসাঁর-মগুলে 

সষ্তিতোর। ছটফটি, কে না জানে, জলে 
শরীর, বিষাগ্সি যবে জালাস্ দংশনে ? 

কিন্ত তোর অপেক্ষা, রে, দেখাইতে পারি, 
তীক্ষতর বিষধর অরি নরকুলে। 
তোর সম বাহারূপে অতি মনোহারী,- 

তোর সম শিরঃ শোভা-রূপ পদ্ম-ফুলে। 
কে সে? কবে কবি, শোন্, সে রে সেই নারী 

যৌবনের মদে যে রে ধর্পথ ভূলে। 

শ্টামাপক্ষী 
১ 

আধার পিঞ্ররে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি 
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ হুস্রে? 

ক মোরে, পূর্বের হ্থখ কেমনে বিল্মরে 
মন তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি ! 

সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে, 
অদৃষ্টে ও কারাগারে নয়নের বারি ? 

রোদন-নিনাদ কি রে লোক মনে করে 
মধুমাথা গীতধবনি, অজ্ঞানে বিচারি ? 

কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাৰ উলে, 
কবির কু-ভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে। 
খের আধারে মজি গাইস্ বিরষ্থে 

তুই, পাখী, মজায়ে রে মধু-বরিষণে, 
কে জানে যাতনা কত তোর তবতলে? 

মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে । 

শত ধিক সে মনেরে, কাতর যে মন 
পরের হ্থুখেতে সদা এ ভব-ভবনে। 
মোর মতে মর-কুলে কলম্কী সে জন, 

পোড়ে আখি যার যেন বিষ-বরিষণে 

বিকশে কুস্থম যদি, গায় পিক-গণে 
বসন্ত-আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন 

পরের । কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে, 
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ-_ 

তুমি? কিন্ত এ প্রসাদ, নমি যোড়করে, 
মাগি রাঙা-পায়, দেবি, ছেষের অনলে 
(সে মহা নরক ভবে )) সখী দেখি পরে, 

দাসের পরাণ ষেন কভু নাহি জলে, 
যদিও ন1 পাও তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে 

রত্ব-সিংহাসন, মা, কু-ভাগ্যের বলে। 



১৮৫৩ 

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে 
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে 

যেমতি ; তবু সে নদ, শোতে যার কুলে 
_ সে কানন, ব্তপিও তার কলেববে-_ 

নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুঃখ সে ভূলে 
পড়সীর দ্থথ দেখি, তবুও সে ধরে 

মৃণ্তি তার হিয়ারপ দরপণে তুলে 
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃছুম্থরে 

ছে রমা, অন্ঞান নর জ্ঞানবান্ করি, 
শ্জেছেন দাসে বিধি, তবে কেন আমি 

তৰ মায়া, যায়াময়ি, জগতে বিস্ষরি, 
কু-ইন্ত্িয়বশে হব এ কুপথগামী ? 

এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি, 
স্বেব-রূপ ইন্জ্রিয়ের কর দাসে স্বামী । 

ভাষা 

450 2086 00101019-- 

[112 00101) 1017 
708. 

লো স্থুন্দরী জননী 
স্ুন্দরীতরা দুহিতা 

মূঢ সে, পণ্ডিত-গণে তাহে নাহি গণি, 
কহে যে, ূপসী তৃমি নহ, লো! হুন্দরি 

ভাবা ! শত ধিক তারে ! ভূলে সে কি করি, 
শকুন্তলা তুমি, তব যেনকা জননী ? 

রূপহ্থীনা ছুহিতা কি মা যার অপ্ররী 1-- 
বীণার রসনা-যূলে জন্মে কি কু-্ধ্বনি ? 

কবে মন্দ গন্ধ-শ্বাস শ্বাসে ফুলেম্বরী 
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী-_ 

দেবযোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে, 
জপ তার; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি । 

নব-রস-স্ুধা কোথা বায়সের হাসে ? 
কালে স্বর্ণের বর্ণ শ্লান, লো যুবতী ! 

নব শশিকলা তুমি ভারত আকাশে, 
নব-ফুল কাব্য-ৰনে নব মধুষতী | 

মাইকেল গ্রস্থাবলী 

যশঃ 

লিখিম্থ কি নাম মোর বিফল যতনে 
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে? 

ফেন-চুড়-জল-রাশি আসি কি রে ফিরে 
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ? 

অথবা ক্ষোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে, 
ওণরূপ য্্রে কাটি অক্ষর নুক্ষণে, 

নারিবে উঠাতে যাছে, ধুয়ে নিজ নীরে 
বিশ্বতি ব মলিনিতে মলের মিলনে ? 

শৃন্ঠ-জল অল-পথে জলে লোকে ন্মরে ; 
দেবশুন্ত দেবালয়ে অনৃষ্ত্ে নিবাসে, 

দেবতা) তন্মের রাশি ঢালি বৈশ্বানরে 
সেইরূপ, ধ্ড ষবে পড়ে কালগ্রাসে, 

যশোরপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্যে বাম করে ;- 

কুষশে নরকে যেন, ক্থযশে আকাশে ! 

সাংসারিক জ্বান 

কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ১জাগায়ে 
স্থমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে? 

কি কাজ গরজব্জে ঘন কাব্যের গগনে 

মেঘরূপে মনোরূপে ময়ূর নাচায়ে? 

স্বতরীতে তুলি তারে বেড়াবে কি.বায়ে 

সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে 
কোন জন 1 দিবে অন্ন অর্ধমান্ত্র খেয়ে, 

ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে? 

“ছি'ড়ি তার-কুল, বীণ ছুড়ি ফেল দুরে !” 
কছে সাংসারিক জ্ঞান__হবে বৃহস্পতি । 

কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অস্কুরে, 
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ? 

উদাসীন-দশা তার সদ! জীব-পুরে, 
যে অতাগ। রাঙা-পদ তজে, মা, ভারতি ! 

ুরূরব! 
যথ! ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজগরে, 

: চিরি শিরঃ তার, লতে অমূল্য রতনে 
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে, 

লতিল! তুবন-লোভ তুমি কাষ-ধনে ? 



চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮১ 

হে ম্থুভগ, যা বড় তব শুতক্ষণে ১ 
ত্র যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে, 

আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, যুর্ছা-রূপ ঘনে 
টাদের, কে ও তা জান? জিজ্ঞাস সত্বরে ) 

পরিচয় দিবে সখী, সমুখে যে বসি। 

মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে 

দেখেছ পৃণিমা-রাত্রে শরদের শশী । 
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে 3 

সে সকলে ধিক মান। ওই হে উর্বশী। 

সোনার পুতলী যেন, পড়ি অচেতন । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

শ্োতঃ-পথে বহি যথ। ভীষণ-ঘোষণে 
ক্ষণকাল, অল্লাযুঃ পয়োরাশি চলে 

বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ন্বনে 

একটি কি সেই দশা সুুবঙ্গ-মগডুলে 

তোমার, কোবিদ-বৈস্ক ? এই ভাবি মনে, 

নাহি কি হে কেছ তব বাম্ধবের দলে, 
তব চিতা-তন্ম-রাশি কুডয়ে যতনে, 

শ্নেহ-শিলে গড়ি মঠ রাখে তার তলে? 

আছিলে রাখালরাব্স কাব্য-ব্রজধামে 
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলে হছরষে ) 

যমুনা হয়েছ পার ) তেই গোপগ্রামে 
সবে কি ভূলিল তোমা? ম্মরণ-নিকষে 

মন্দ-দ্বর্ণ-রেখা সম এবে তব নামে 
নাহি কি জ্যোতিঃ, ভাল স্বণের পরশে? 

শনি 

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে 
জ্যোতিষী? গ্রহেন্ত্র তুমি, শনি মহামতি ! 

ছয় চন্দ্র রত্বরূপে হ্বর্টোপরে 
তোমার ; শ্বকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি,-_ 

হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে। 
বিমল গগনপথে ধীরে তব গতি । 

বাখানে নক্ষত্রদ্গ ও রাজমূরতি 
সঙ্গীতে, হ্যোঙ্গ বীণ।, বাজায়ে অন্বরে । 

হে, চল, রশ্মির রাশি, হ্থধি কোন জনে, 
কোন্ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ? 

জন-শুন্ত নহ তুমি, জানি আমি মনে, 
হেন রাজ! প্রজা-শৃন্ত--প্রত্যয়ে না আলে। 

পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে, 
তব দেশে, কীট-রূপে কুস্থম কি নাশে ? 

সাগরে তরী 

হেরিন্ নিশায় তরী অপথ সাগরে, 
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে 

বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি ধীরে ধীরে চলে, 
স্ব-ধবল পাখা মরি বিস্তারি অন্বরে। 

রতনের চুড়া-ব্ূপে শিরোদেশে জলে 
দীপাবলী, মনোহর! নানাবর্ণ করে, 

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে। 
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ শন্বরে-_ 

গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ জ্থুন্দরী 
বামারে বাখানি রূপ, সাহস, আকুতি | 

ছাড়িতেছে পথ সবে আন্তে-ব্যন্তে সরি, 
নীচত্জন হেরি যথা কুলের যুবতী । 

চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি, 
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি । 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্থরপুরে সশরীরে শূরকুল-পতি 

অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে 
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি 

যাও ন্থুখে ফিরি এবে ভারত-মগ্ডলে, 

যনোগ্ভানে আশা-লতা তব ফলবতী। 
ধন্ত তাগ্য, হে স্ুভগ, তব ভব-তলে। 

শুভক্ষণে গর্ভে তোম] ধরিলা সে সত।, 
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে-_ 

(ন্গেহাসার !) যৰে বঙ্গে বায়ুরূপ ধরি 
জনরব, দূর-বঙ্গে বহিবে সন্বরে, 

এ তোমার কীত্তি-বার্তী । যাও দ্রুতে তরী, 
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে। 

অনৃশ্ঠে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন নুন্দরী 
বঙ্গ-লগ্ী। যাও, কবি আশীর্বাদ করে। 
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শিশুপাল 

নরপাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে, 
শিশুপাল, কহি, শুন, রিপুর্নপ ধরি 
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে 

বীরেশ, এ ভব-দহে মুকুতির তরী ! 

টক্কারি কাম্মুক, পশ হুহুঙ্কার রণে; 
এ ছার সংসার-মায়া অস্তিমে পাসরি 3 

নিন্দাচ্ছলে বন্দ, তক্ত, রাজীব-চরণে 
জানি ইষ্টদেব তব, নহেন এ অরি-_ 

ৰাস্থদেব ; জানি আমি বাগৃদেবীর বরে । 
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব হ্থুমতি, 

ছিড়ি ক্ষেত্র-দেহু যথা ফলবান্ করে 
সে ক্ষেত্রে; তোমারে ক্ষণ যাতনি তেমনি 

আজি, তীক্ষু শরজালে বধি এ সময়ে, 
পাঠাবেন স্বৈকুষ্ঠে সে বৈকুষ্ঠপতি। 

তার 

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে এ গিরিশিরে 
কি হেতু, কহু তা মোরে, শ্ুচারুহাসিনি ! 

নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে, 
দাও দেখা, ঠহমবতী, থাকিতে যামিনী | 

বহে কলকল রবে স্বচ্ছ-প্রবাহিণী 
গিরিতলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে 

ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি, 
কুম্ম-শয়ন থুয়ে ্থবণ-মন্দিরে ?_- 

কিংৰা দেব-কারাগার তেয়াগি ভূতে, 
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে 

ভালবানি এ দাসেরে আইস এ ছলে 
হৃদয়-আধার তার খেদাইতে দুরে ? 

সত্য বদি, নিত্য তবে শোত নতস্থলে, 
ভুড়াও এ আখি ছুটি নিত্য নিত্য উরে। 

| অর্থ 

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে, 
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে 

না শোভেন মা কমলারূপা অন্থক্ষণ $-- 
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে-_ 

কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে 
স্বতাষা, অঙ্গের আভা বাড়ায়ে আদরে। 

কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ রজত-কাঞ্চনে, 
ধনপ্রিয় ? বাধা রম! চির কার ঘরে ? 

তার ধন-অধিকারী ছেন জন লহথে, 
যে জন নির্বংশ হ'লে বিশ্বতি-আধারে 

ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শুন্ত দছে। 
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে 

রসনা-যন্ত্ের তার যত দিন বছে 
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাচে সে সংসারে । 

কবিগুরু দাস্তে 

নিশান্তে স্ববর্ণ-কান্ত লক্ষত্র যেমতি 
( তপনের অন্থচর ) হ্াচাক্ক কিরণে 

খেদায় তিমির-পুঞ্জে, হে কবি, তেমতি 
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে-__ 

অজ্ঞান। জনয তব পরম সুক্ষণে। 
নব কবি-কুল-পিতা, তুমি মহামতি, 

বরন্মাণ্ডের এ স্ধণ্ডে। তোমার সেবনে 
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী । 

দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে 
সে বিষম দ্বার দিয়া আধার নরকে, 

এ বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে 
পাপ-প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিল। পুলকে 

যশের আকাশ হ'তে কতুকিছেখসে 
এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে এ কোরকে ? 

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর 
ঘথি জলনাথে যথা দেব-দৈতাবলে 

লতিলা অমৃত-রস তুমি শুভক্ষণে 
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে, 

সংক্লতবিদ্ভা-রূপ সিদ্কুর মথনে। 

পণ্তিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে। 
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে, 

হুসঙ্গীত-রঙে তোষে তোমার শ্রবণে। 
“কোন্ রাজা হেন পুজা পায় এ অঞ্চলে? 
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. বাজায়ে স্বকল বীণ! বান্মীকি আপনি 
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে । 

বদরিকাশ্রম হ'তে মহা! গীত-ধবনি 
গিরিজাত ম্রোতঃ-সম তীম-ধ্বনি করে। 

সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি। 
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ? 

ববর আল্ফ্রেড টেনিসন 

কে বলে বসন্ত অস্ত, তব কাব্য-বনে 

শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বায়ু-ভরে 
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে গায় পঞ্চ স্বরে 

পিকেশ্বর, তুষি মন ন্ুধা-বরিষণে | 

নীরব ও বীণ! কবে কোথা ত্রিভৃবনে, 
বাগৃদেবি? অবাক কবে কল্লোল-সাগরে ? 

তারারূপ হেম-তার, মুনীল-গগনে, 
অনন্ত মধুরধ্বনি নিরস্তর করে । 

পৃ্জক-বিহীন কত হইতে কি পারে 
হুদার মন্দির তব? পশ, কবিপতি ! 

(এ পরম-পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়! পৃজ করিয়া ভকতি 

যখঃ-ফুল-মালা তৃমি পাবে পুরস্কারে 

চুঁইতে শমন তোমা না পাৰে শকতি। 

কবি ভিকৃতর হাগো 

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে 
দিয়াছেন বীণাপাঁণি, বাজাও হরষে। 

পূর্ণ, ছে যশস্থি, দেশ তোমার ন্ুষশে, 
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্প-বকুলে-- 

বসস্ত অমৃত পান করি তব ফুলে 
অলি-রূপ মন মোর মত্ত গো সে রসে। 

ছে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে। 
আসে যবে যম, তুমি হাস হে সাহসে । 

অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে। 
তব জম্ম-দেশ-বনে, কহিচ্ছ তোমারে ). 

( তবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে, 
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে ) 

প্রস্তরের স্তস্ত যবে গ'লে মাটা হবে, 
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাপাগর 

বিস্তার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে | , 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 

দীন যে, দীনের বন্ধু ।--উজ্জ্বল জগতে 
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্নান কিরণে। 

কিস্থ তাগাবলে পেয়ে সে মহা-পর্বতে, 
যে জন আশ্রয় লয় দ্ুবর্ণ চরণে, 

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 
গিরীশ ! কি সেবা তার সে স্বখ-সদনে 1__ 

দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিস্করী, 
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে 

দীর্থশিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি, 
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে, 

দিবসে শীতল শ্বাস। ছায়া বনেশ্বরী, 
নিশায় শান্ত নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে। 

ংস্কৃত 

কাগ্ডারী-বিহীন তরী যথ! সিদ্ধু-জলে 
সহি বহুদিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে, 

লতে কুল কালে, মন্দ-পবন-চালনে 3 

সে স্ুদশা আজি তব শ্ুতাগ্যোের বলে,_- 

সংস্কৃত দেব-ভাঘা মানব-মগ্ডলে, 

সাগর-কল্লোল-ধবনি, নদের বদনে, 
বজ্রনাদ, কম্পমান, কীণা-তার গণে। 

রাজাশ্রম আজি তব। উদয়-অচলে, 

কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি, 
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে, 

নছে আদিত্যের রূপে, পুর্ববরূপ ধরি, 
ফোট পুনঃ পূর্ববরূপে, পুনঃ পূর্বব-রসে । 

এত দিনে প্রভাঁতিল ছুঃখ-বিভাবরী ; 
ফোট মহানন্দে হাসি মনের সরসে । 

রামায়ণ 

সাধিছ নিদ্রায় বৃথা ছুন্দর সিংহলে। 
স্থৃতি, পিতা বাল্ীকির বৃদ্ধরূপ ধরি, 

বসিল শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি, 
গাইল সে মহাগীত, যাহে হিয়া! জলে, 
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যাছে আনু আখি হ'তে অশ্র-বিন্দু গলে। 
কে সে ভূভারতে, বৈদেছি জুন্দরি, 

নাছি আর্ডে যার মন তব কথা স্মরি, 
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে ! 

দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু দেখিস হুক্ষণে 
শিলা জলে । কুম্তকর্ণ পশিল সমবে, 

চলিল অচল যেন ভীষণ-ঘোষণে 
কাপায়ে ধরায় ঘন-ভীম-পদ-তরে। 

বিনাশিল। রামাচ্ছজ মেঘনাদে রণেঃ 

বিনাশিল! রঘুরাজ রাক্ষোরাজেস্বরে । 

হরিপর্ববতে ভ্রৌপদীর মৃত্যু 

ষথ। শমী, বন-শোভা, পবনের বলে, 

আধারি চৌদিক্, পড়ে সহসা সে বনে? 

পড়িল! দ্রৌপদী সতী পর্বতের তলে ।__ 

নিবিল সে শিখা, যার ম্ুবর্-কিরণে-_ 

উজ্জ্বল পাগডব-কুল মানব-মণ্লে। 
অন্ত গেলা শশিকল! মলিনি গগনে । 

মুদিল। শুকায়ে পদ্ম সরোবর-জলে | 

নয়নের হেম-বিভা৷ ত্যজিলা নয়নে ।-_ 

মহাশোকে পঞ্চ তাই বেড়ি দ্ুন্দরীরে 

কারদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ; 

দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে 

শোকার্ত দেবেন যথা! ঘোর পরমাদে । 

তিতিল গিরির বঙ্গ নয়নের নীরে ; 

প্রতিধ্বনিচ্ছলে গিরি কাদিল বিষাদে । 
আহারনারা 

ভারতভূমি 
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পকুক্ষণে তোরে লো' হায়, ইতালি । ইতালি! 
এ দুঃখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি !”" 

কে না লোভে ফণিনীর কুস্তলে যে মণি 

ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে বলে? 
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদস্তে গণি, 

কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে 1 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

হায়, লে! ভারতভূমি, বৃথা দবর্ণ-জলে 
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি ! 

বিধাতা রতন-সীণতি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাজাইল! পোড়া ভাল তোর লো, ঘতনি। 

নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি লাপিনী; 
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃতি যে পতি? 

পুড়ি কামানলে, করে লো অধীনী, 
(হা ধিক! ) যবে যে ইচ্ছে যে কামী ছুর্মতি। 

কার শাপে তোর তরে, ওলো, অতাগিনি, 

চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি? 

পৃথিবী 
নির্দি গোলাকারে তোমা! আরোপিলা যবে 

বিশ্বমাঝে আঙ্টা, ধরা, অতি হষ্ট-মনে। 
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে 

(বাজায়ে শ্বর্ণবীণা ) গাইলা গগনে, 

কুলবালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে 
হছুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে। 
আইলেন আদি প্রতা হেম-ঘনাসনে, 

ভাসি ধীরে শূন্তরূপ শ্থুনীল-অর্ণবে,_ 

দেখিতে তোমার মুখ। বসম্ত আপনি 
আবরিলা শ্যাম-বাঁসে বর-কলেবরে । 

আচলে বপায়ে নব ফুলরূপ মণি, 
নব-ফুল-রূপ মণি, কবরী-উপরে। 

দেবীর আদেশে তুমি, লো, নব-রমণি, 
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে! 

আমর! 

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে, 
নির্মিল মন্দির যারা অন্দর ভারতে । 

তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে? 
আমরা,-_ছুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 

পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্ঘলে ) 
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ, মণি, মরকতে ? 

ফুটিল ধুত্রা-ফুল মানসের জলে 
নির্ণন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে? 
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বামন দানব-কুলে, সিংহের ওরসে 

শৃগাল, কি পাপে মোরে কে কবে আমারে, 

রে কাল, পৃরিবি কি রে পুনঃ নব-রসে 

রস-শুন্ঠ দেহ তুই 1 অমৃত-আসারে 

চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে, 
গুরুকে ভারত-শশী ভাবিতে সংসারে ? 

শকুম্তলা 

মেনকা! অগ্দরীরূপী, ব্যাসের ভারতী, 
প্রসবি, তাজিলা ব্যন্তে, ভারত-কাঁননে, 

শকুস্তলা দুন্দরীরে, তুমি মহামতি, 

কথ্ধন্ূপে পেয়ে তারে পালিলা৷ যতনে,__ 

কালিদাস! ধন্ত কবি--কবি-কুল-পতি ! 

তব কাব্যাশ্রমে ছেরি এ নারী-রতনে, 

কে না ভালবাসে তারে, ছুত্স্ত যেমতি 

প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ? 

ননদনের পিক-ধ্বনি স্থমধুর গলে) 

পারিজাত-কুম্মের পরিমল-শ্বাসে 

মানস-কমলকরুচি বচন-কমলে ) 

অধরে অমৃত-ন্ধা, সৌদামিনী হাসে; 

কিন্ত ও মুগাক্ষি হ'তে যবে গলি, ঝরে 
অশ্রধার!, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্যে আকাশে? 

বাল্মীকি 

্বপনে জমিগ্থু আমি গহন কাননে 

একাকী । দেখিগ্ন দূরে যুব! এক জন, 

দাড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ 
দ্রোণ যেন তয়শূন্য কুরক্ষেব্র-রণে। 

"্চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে 1” 
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর-বচনে। 

*বধি তোম| হরি আমি লব সব ধন" 

উত্তরিল! যুবজন ভীম-গরজনে। 

দেখিস যে কত স্বপ্র। শুনিনু সত্বরে, 
ুধাময় গীতধ্বনি, আপনি ভারতী, 

২৪ 

মোহিতে ব্রহ্গার মন স্বর্ণ-বীণা-করে, 
আরস্ভিলা গীত যেন--মনোহর অতি। 

সে দুরন্ত যুবজন, সে বৃদ্ধের বরে, 

হইল, ভারত, তৰ কবি-কুলপতি | 

গ্রীমন্তের টোপর 

_ দ্ভ্রীপতি__ 

শিরে হইতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।” 
_চত্তী। 

হেরি যথা সফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে, 

পড়ে মত্গ্তর্ক ভেদি সুনীল গগনে 

( ইন্ত্র-ধনুঃসম দীপ্ত বিবিধ বরণ ) 
পড়িল মুকুট, হায় অকুল সাগরে-_ 

উজলি চৌদিক্ শত রতনের করে 

ক্রুতগতি। মৃদু হাসি হেম-ঘনাসনে 
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, জুমধুর-স্বরে, 

পল্লারে কহিলা ;--“দেখ, দেখ লো নয়নে, 

অবোধ শ্রীমস্ত ফেলে সাগরের জলে 
লক্ষের টোপর, সখি, রক্ষিব, স্বজনি, 

খুল্লনার ধন আমি"'__ আস্ত মায়া-বলে 

বর্ণ ক্ষেমঙ্করী "রূপ হইলা জননী। 
বজ্জনাদে মত্গ্তরক্কে যথা নতঃস্থলে 

বিধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি । 

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া 

টাড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে 
করি তন্মরাশি, ফেল কর্মনাশা-জলে । 

নভাষের উপযুক্ত বসন, যে বলে 
নারে বুনিবারে, ভাষা, কুখ্যাতি-নরকে-- 

যম সম পারি তারে ডুবাতে পুল
কে, 

হাতী সম গুড়া করি হাড় পদতলে । 

কত যে খরশ্বর্ধ্য তব এ ভব-মণ্ডলে, 

সেই জানে বাণীপদ ধরে যে মন্তকে ! 
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কামার্ত দানব যদি অপ্পরীরে সাধে, 
স্বণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দেয় (সে) কানে, 

কিন্তু দেবপুল্র যবে প্রেম-ডোরে বাধে 
মন তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে। 

দূর করি নন্দ ঘোষে, ভজ শ্ঠামে, রাধে! 
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে। 

মিত্রাক্গর 

বড়ই, নিষ্ঠুর আমি তাবি তারে মনে, 
লে! ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আশে 

মিক্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা! লাগে 
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে__ 

প্বরিলে হৃদয় মোর জলি উঠে রাগে। 
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে, 

মনের ভাগারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে 
ভুলাতে তোমারে ছিল এ তুচ্ছ ভূমণে? 

কি কাজ রঞ্নে রাঙি কমলের দলে? 
নিজরূপে শশিকলা৷ উজ্জ্বল আকাশে । 

কি কাজ পবিভ্রি মন্ত্রে জাহবীর জলে? 
কি কাজ হ্বগন্ধি চালি পারিজাত বাসে? 

প্রকৃত কবিতারপী প্ররুতির বলে,_- 
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ-ফাসে? 

ব্রজ-বৃতান্ত 

আর কি কাদে, লো, নদি, তোর তীরে 
বসি মধুরার পানে চেয়ে ব্রজের হুন্দরী ? 
আর কি পড়ে লো এবে তোর জ্ধলে খসি 

অশ্রধার| ) মুকুতার সম রূপ ধরি? 

বৃন্দা--চজ্রাননা দৃতী--ক মোরে বূপসী 
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী 

কছিতে রাধার কথ] রাজ-পুরে পশি, 
নব-রাজ্জে কর-যুগ ভয়ে যোড় করি? 

বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমিতলে 
সাজিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ? 

কোথায় রাখালরাদ্দ পীতধড়া গলে? 
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ? 

ডুবাতে কি বজ্রধামে বিশ্বতির জলে, 
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিল! ? 

ভূতকাল 

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূতকালে, 
কোন্ মূল্য--এ মন্ত্রণা কারে ল'য়ে করি? 

কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে 
এ দুর্ঘত দ্রব্য-লাত কোন্ দেবে প্মরি,-_ 

কোন্ ষোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ণ ধরি 
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণ, চগ্ডালে, 

এ দীক্ষা! শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে ববি, 
এ তন্ব-স্বর্ূপ পশ্ম পাই যে মৃণালে? 

পশে যে প্রবাহ-বাহ অকৃল সাগরে, 
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে ? 

যেবারির ধারা ধরা সভৃষ্ণায় ধরে, 
উঠে সে কি পুনঃ কু বারিদাতা ঘনে? 

বর্তমান তোরে, কাল, যে জন আদরে, 
তার তুই। গেলে তোরে পায় কোন্ জনে? 

প্রফুল্ল কমল যথা হুনির্মথল জলে 
আদিত্যের জ্যোতি: দিয়া আঁকে শ্ব-মূরতি ) 

প্রেমের স্বর্ণ রঙে, স্থুনেত্রা যুবতি, 
চিত্রেছ যে ছবি তৃমি এ হদয়-স্থলে,_ 

মোছে তোরে হেন কার আছে লো! শকতি, 
যত দিন ত্রমি আমি এ ভব-মগ্ডলে? 

সাগর-সঙ্গমে গঙ্গ! করেন যেযতি 
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,__ 

সেইরূপ থাক তুমি দূরে কি নিকটে, 
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ) 

যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে। 
প্রেমের প্রতিম! তৃমি আলোক আধারে । 

অধিষ্ঠান নিত্য তব স্বতি-স্থষ্ট মঠে,- 
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে। 

টি, -“জরচানত 
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আশ৷ 

বাহ-জ্ঞান শৃন্ভ করি, নিদ্রা মায়াবিনী 
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে । 

কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে, 

লো! আশা, নিদ্রার কোলে আইলে যামিনী ? 

তাল মন্দ তৃলে লোক যখন শয়নে, 

ুখ, সুখ, মিথ্যা । তুই কি যে কুছকিনী, 
তোর লীলা-খেল! দেখি দিবার মিলনে, 

জাগে রে, স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্জিণি ! 

কাঙ্গালী যে, ধন-তোগ তার তোর বলে; 
মগন যে ভাগ্য দোষে বিপদ্-সাগরে, 
(ভূলি ভূত বর্তমান ভূলি তোর ছলে) 

কালে তীরলাত হবে, সেও মনে করে। 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে! 

এ কুছুক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে ? 

সমাপ্ডে 

বিসঞ্জিব আজি, মা! গো, বিস্ৃতির জলে 
(হৃদয়-মণ্ডপ হায়, অন্ধকার করি ) 

ও প্রতিমা । নিবাইল, দেখ ছোমানলে 
মন:£কুণ্ডে অশ্র-ধার! মনোছুঃখে ঝরি। 

শুকাইল ছুরবৃষ্ট'সে ফুল্প-কমলে, 
যার গম্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি 

সংসারের ধর্ম, কর্ম । ডুবিল সে তরী 
কাব্য-নদে, দেখাইস্থ যাছে পদ-বলে-__ 

অল্পদিন। নারিম্থ, মা, চিনিতে তোমায়ে 
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিল! যৌবনে 

( যদিও অধম পুত্র, যা কি ভূলে তারে?) 
এবে ইন্্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দুর-বনে। 

এই বর, ছে বরদে, মাগি শেষবারে-_ 
জ্যোতির্ঘয় কর বঙ্গ ভারত-রতনে । 

চতুদ্দিশপদী কবিতাবলী সমাপ্ত 



বগুর্ব-গ্রকাগিত কবিভাবদী 
[ বীরাঙ্গনাকাব্য দ্বিতীয়াংশ 1% 

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী 

জন্মান্ধ, নৃষণি, তুমি, এ বারতা পেয়ে 
দৃতষুখে, অন্ধা হলো গান্ধারী কিছ্করী 
আজ হ'তে । পতি তুমি ; কি সাধে ভূঙ্জিব 
সে সুখ, যে ম্থখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা 
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর 1 আনিতেছে দাসী 
কাপড়, তাজিয়া তাহে সাতবার বেড়ি 
অন্ধিব এ চঞ্চু ছুটি কঠিন বন্ধনে, 
ভেজাইৰ দৃষ্টি-দ্বারে কপাট । ঘটিল 
লিখিল] বিধি যা ভালে- আক্ষেপ না করি; 
করিলে ত্যজিব কেন রাজ-অট্রালিকা, 
যাইতে যথায় তুমি দুর-হস্তিনাতে ? 
দেবাদেশে, নরবর, বরেছি তোমারে । 

আর না ছেরিবে কভূ, দেব বিভাবস্থু, 
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমগুলে ; 
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি 
চারু চন্ছ্র, তারাবৃন্দ। তোমরা গো সবে। 

আর না হেরিব কতৃ সখীদলে মিলি 
প্রদোষে তোম! সকলে, রশ্মিবিষ্ব যেন 
অন্বরসাগরে, কিন্ত স্থিরকান্তি ) যবে 
বছেন মলয়ানিল গহন বিপিনে 
বাস্থুকির ফণারূপ পধ্যস্কে স্ুন্দরী-- 
বন্ুন্ধরা, যান নিদ্র! নিশ্বাসি সৌরভে। 
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপুং 
যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা, 

» বঙ্গ-কবিকূলরবি মাইকেল মধুসথদন দত্তের ইচ্ছ! 
ছিল, ৰীরাঙ্গন।-কাব্যের দ্বিতীদ্ন অংশ প্রকাশিত করিয়া 
গুণগ্রাহিগণের চিত্তবিনোদন করিবেন । কিন্ত পাচখানিমান্র 

অসম্পূর্ণ পত্রিকারচনার পরেই অনন্ত কাল তাহাকে ইহলোক 
হইতে হরণ করে। স্থতরাং কবিবকের দে আশালতা 

ফলবতী হয় নাই$ ফেপাচখানি পত্রিকার অসম্পূর্ণ অংশ 
তিনি বচন! কন্ধিয়াছিলেন, সাধারণের অবগতির জন্গ তাহ! 
মু্রিত হইল । 

হে নদি পবনপ্রিয়া, হ্ুগন্ধের সহ 
তোমার বদন আসি চুন্বেন পবন, 
সে উৎস গিরি-ছুহিতা, জননী মা তুমি) 
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে। 
গান্ধার-রাজ-নন্দিনী অন্ধা হলো আজি! 
আর না ছেরিবে কভু, হায়, অতাগিনী 
তোমাদের প্রিয়মুখ, হে কুম্থমকুল ! 
ছিন্ন তোমাদের সখী, ছিন্ লো তগিনা, 
আজি ন্নেহহীন হয়ে ছাড়িচ সবারে। 
শ্নেহহীন_-এ কি কথ! ? ভুলিতে কি পারি 
তোমা সবে? স্মতিশক্তি যত দিন রবে 
এ দেহে, ম্মরিব আমি তোমা সবাকারে। 

অনিরুদ্ধের প্রতি উষ্া 

বাণ-পুরাধিপ-বাণ-দানব-নন্দিনী 
উষা কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে, 
যদুবর ! প্রবাহ চিন্তরলেখা সখী-_ 
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে 
প্রাণের রহম্তকথা প্রাণের ঈশ্বরে ! 
অকুল পাথারে, নাথ, চিরদিন তাসি 
পাইয়াছি কূল এবে ! এত দিনে বিধি 
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে । 
কি কহিচ্থ? ক্ষম, দেব, বিবশ1 এ দাসী 
হরে, হরবে যথা হাসে কুমুদিনী 
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে 
চিরবাঞ্া ) চাতকিনী কুতুকিনী যথা 
মেঘের স্ুস্ামমৃত্তি হেরি শুন্তপথে। 
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে, 
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে । 
দিয়াছি আদেশ, নাথ, সঙ্গিনী-সমুছে, 
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে 
বাজায়ে বিবিধ যস্ত্র। উধার হৃদয়ে 
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে | 
শুন এবে কহি, দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী। 



ঘয[তির প্রতি শন্মিষ্ঠা 

দৈত্যকুল-রাজবাল। শর্পিষ্ঠা সুন্দরী 
বলিতে সোহাগে যারে, নর-কুল-রাজ। 
তুমি, হে যযাতি, আজি তিখারিণী হ'ল, 
ভবন্থখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি। 
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন মৃগ যথা-_ 
কুরঙ্গী শাবক সব লয়ে সঙ্গে চলে, 
না! জানে, কোথা আবার আশ্রয় পাইবে। 
হে রাজন্, শিশুব্রয় লয়ে নিজ সাথে 
চলিল শশ্দিষ্ঠ। দাসী, কোথায় কে জানে 
আশ্রয় পাইবে তারা ? মনে রেখো! তুমি । 
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল 
আচল। বুঝিয়া তবু দেখ, প্রাণপতি, 
কে তুমি, কে আমি, নাথ, কি হেতু আইচ 
দাসীরূপে তব গৃছে রাজবালা আমি ? 
কি হেতু বা থেকে গেছ তোমার সদনে, 
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে ? 

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী 

আর কত দিন, শৌরি, জলধির গৃহে 
কাদিবে অধীনী রমা 1--কহ তা রমারে। 

না পশে এ দেশে, নাথ, রবিকর-রাশি, 

না! শোতেন দ্ধানিধি সুধাংস্ত বিতরি, 
স্থিরপ্রভা-তাবে নিত্য ক্ষণপ্রতা-রূপী 
বিভা, জন্মি রত্বজালে উজলয়ে পুরী যু 

তবুও, উপেন্ত্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী। 
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি 

নয়নের মণি তার পাদপ্ম তব। 
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে 
কহিলে দালীকে যবে, হে মধুর-ভাষি, 
“যাও, শ্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলি-পুটে-_ 
দেখ দাড়াইয়া ওই । বসি পৃষ্ঠাসনে 
যাও সিদ্ধুতীরে ) আজি'' হায়, না জানি, 
হই বৈকুষঠ্যুত দুর্বাসার রোবে। 

নলের প্রতি দয়স্তী 

পঞ্চদেবে বঞ্চি সাধে হ্বয়ংবরস্থলে 
পুজিল রাজীঘ-পদ তব যে কিন্বয়ী, 

অপপূর্বব-প্রকাশিত কবিতাবলী ১৮৯ 

নরেন, বিজন বনে অর্দদ-বস্ত্রাবৃতা 
ত্যজিলে তুমি হে যবে, না জানি কি দোষে, 
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে । 

ইতি বীরাদনাকাম্যে দ্বিতীয়াংশ | 

সিংহল-ি বিজয় 
স্বর্-সৌধে শুরাধরা যক্ষেন্দ্র-যোহিনী 
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা-নগরে, 
বিশ্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা, 
ভাসিছে হ্ুন্দর ডিঙ্গা, উডিছে আকাশে 
পতাকা, মঙ্গলবাগ্য বাজিছে চৌদিকে। 
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;-_ 
“হেদে দেখ শশিমুখি, আখি ছুটি খুলি, 
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোডে 
হুধীর বীরেন্র আজি কমলা-আদেশে ! 
কি লজ্জা, থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে 
রাজ্য ওরে আমি, সই ! উগ্যান-স্বূপে 
সাজান সিংহলে কি লো৷ দিতে পরজনে ? 
জলে রাগে দেহ যদি শ্মরি, শশিমুখি, 
কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে 
দ্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা ? 

জলধি জনক তার, তেঁই শান্ত তিনি 
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারিয়ে 
আনিতে পুষ্পকে হেথা, বিরাজেন যথা 
বায়ুরাজ, যাব আজি প্রভগ্রনে লয়ে, 
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে ।” 
্বর্ণতেজ:পুঞ্জ রঘ আইল ছুয়ারে 
ঘর্থরি, হেষিল অশ্ব পদ-আস্কালনে 
নতি বিস্ফুলিঙ্গ-বৃন্দ | চড়িল ন্তন্দনে 
আনন্দে স্ন্দরী আজি বিমোহন-সাজে | 

মহাভারতীয় ঘটন! অবলম্বনে 
“দেখ দেব, চেয়ে দেখ"--কাতরে কহিলা 
কুরুরা কৃপাচার্ষ্য )১--"আসিছেন ধীরে 
নিশীধিনী, নাহি তারা কবরী-বন্ধনে, 
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি, 
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কপা করি, 
মছারথ ! রাখ লয়ে ষথায় ঝরিবে 
এ ভূ-নত শিরে এবে শিশিরের ধারা) 
ঝরে বথা শিশু-শিরে অবিরল বহি 
জননীর অশ্রন্জল, কালগ্রাসে, 



১৯৩ ৃ মাইকেল-গ্রন্থাবলী 
সে শিশু।” লইলা সবে ধরাধরি করি 
শিবির-বাছিরে শূরে__তগ্ন-উক রণে। 
মহাযত্তে কপাচার্ধয পাড়িল। ভূতলে 
উত্তরী 7 বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি ১-_ 
“কার হেতু এ স্শয্যা, কপাচা্ধয রথি ? 
পড়িছু ভূতলে, প্রত, মাতৃ-গর্ভ ত্যজি, 
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে 
অস্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে ! 
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্যযব্দপী 
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্ধ্য রর্থী? 
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ, আর রাজা যত 
ক্ষত্র পুষ্প, দেব? কি সাধে বসিবে 
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্ষ্যোধন আজি ? 
যথা বনমাঝে বহ্ি জলি নিশাযোগে 
আকথি পতঙ্গচয়ে, ভন্মেন তা সবে 
সর্বভূক__রাজদলে আহ্বানি এ রণে 
বিনাশিক্থ আমি, দেব। নিঃক্ষত্র করিস 
ক্ষত্রপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্্মদোষে 3 
কি কাজ আমার আর বৃথা রাজতোগে 

নির্বাণ পাবক আমি, তেজঃ-শৃন্ত, বলি, 
তম্মমাত্র; এ যতন বৃথা কেন তব? 
সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে ১__ 
নিকটে বসিলা রুপ, কৃতবর্্মা রী__ 
বিষাদে নীরব দৌছে। আসি নিশীখিনা 
( মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি 
উচ্চবাঘুরূপশ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ) 
বৃহ্িচ্ছলে অশ্রবারি ফেলিয়া ভূতলে 
কাতরে কহিল! চাহি র্লুতবন্ত্বা-পানে 
রাজেন্দ্র "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচ্ড়ামণি, 
ক্ষক্রকুলোত্তব, কহ কে আছে ভারতে 
যেনা ইচ্ছে মরিবারে 1? যেখানে যে কালে 
আক্রমেন যমরাজ, সমপীড়াদায়ী 
ও তার --রাজপুরে, কি ক্ষত কুটারে, 

সম ভয়ঙ্কর, প্রভূ, সে ভীম-মুরতি ! 
কিন্তু হেন স্থলে তারে আশঙ্কা না করি 
আমি ; এই সাধ ছিল চিরকাল মনে, 
যেস্তত্ভের বলে শির উঠায় আকাশে 
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তন্ভের রূপে 
ক্ষত্রকুল-অট্রালিকা-_ধরিন্ শ্ববলে ৪ 
ভূভারতে ;--ভূপতিত এবে কালে | 
দেখ চেয়ে, চারিদিকে তগ্ন শত-ভাগে 
সে ন্ব-অট্টালিক চূর্ণ এ ঘোর পতনে । 

গড়ায় এ ক্ষে্জে পড়ি গৃহ-চুড় কত। 
আর যত অলঙ্কার-_কার সাধ্য গণে? 
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য, দেখ, 
রকত-বরণে, দেখ, সহসা আকাশে 
উদ্দিছেন এ কৌরববংশ-আদি যিনি 
নিশানাথ ! হূর্য্যোধনে ভূশষ্যায় হেয়ি_- 
কুবরণ হইল! কি শোকে হ্ধানিধি 1” 

পাওবশিবির-পানে ক্ষণেক নিরখি 
উত্তরিলা কৃপাচার্ধ্য ;_-"হে কৌরবপতি, 
শহে চন্দ্র, যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে, 
কিন্তু বৈজয়ন্ত্রী তব, সর্বভৃক্রূপে ! 
রিপুকুল-চিতা।, দেব, জলিয়া! উঠিল, 
কি বিবাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে 
অগ্নিতাপে ছটফটি ভীম হুষ্টমতি 3 
পুড়িছে অঞ্জন, রায়, তার শরানলে 
পুড়িল যেমতি হেথা সৈম্তদল তব ! 
অস্তিমে পিতায় প্মরে যুধিষ্ঠির এবে, 
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ! 
আর আর বীর যত, এ কাল সমরে 
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদপ্ধ বনে 
আশে-পাশে তরু যথা-__দেখ মহামতি 1" 

রসাল ও স্বর্ণলতিক। 
রসাল কহিল উচ্ছে স্বর্ণলতিকারে ১ 
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে । 

নিদারুণ তিনি অতি, 
নাহি দয়া তব প্রতি, 

তেই ক্ষুস্রকায়া করি স্থজিল ভোষার়ে। 
মলয় বছিলে হায়, 
নতশিরা তুমি তায়, 

মধুকরতরে তুমি পড় লো হেলিয়!। 
বন-বৃক্ষকুল-স্থা মী 
ছ্মাদ্রি-সদৃশ আষি, 

মেঘলোকে উঠে শির আক+শ ভেঙগিয়া। 
কালাপ্রির মত তপ্ত তপন-তাপন 
আমি কি লো ভরাই কখন্, 

দুরে রাখি গাভীদলে, 
রাখাল আমার তলে, 
বিরাম লভয়ে অহুক্ষণ--. 

শুন, ধনি, সাজ-কাজ দরিদ্র-পালন ! 
আমার প্রসাদে ভূঙজে পথগাষী জন। 
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কেহ অর রাধি খায়, 
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়, 

এ রাজ-চরণে ! 

লীতলিয়া মোর ভরে 
সদ! আসি সেবা করে, 

মোর অতিথির ছেখ। আপনি পবনে, 
মধুমাখা ফল মম বিখ্যাত ভুবনে । 

তুমি কি তা জান না, ললনে ? 

দেখ মোর ডালরাশি, 
কত পাখী বাধে আসি 
বাসা এ আগারে। 

ধন্প মোর জনম সংসারে । 
কিন্তু তৰ ছুঃখ দেখি নিত্য আমি ছুঃখী, 
নিন্দ বিধাতায়, তুমি নিন্দ, বিধুমুখি !” 

নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে 
বমদূতাকৃতি মেঘ, গল্ভীর-ম্বননে 

আইলেন প্রভঞ্জন 
সিংহনাদ করি ঘন, 

যথা তীম ভীমসেন কৌরব-সমরে। 
ম্থাবাতে মড়মড়ি 
রসাল ভূতলে পড়ি 
হায় বাযুবলে 

হারাইল1 আয়ুসহ দর্প বনস্থলে ! 
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে, 
করিও না ঘ্বণা! তবু নীচশির জনে, 
এই উপদেশ দিলা কবি এ কৌশলে । 

সিংহ ও মশক 

শঙ্খনাদ করি মশা সিংছে আক্রমিল,__ 
ভবতলে যত নর, 
জ্রিদিবে যত অমর, 
আর যত চরাচর, 

ছেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়! আইল । 
হুলরূপ শূলে বীর সিংহেরে বিধিল ; 

অধীর ব্যথায় হবি 
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি, 
কছিলা ;_ “কে তুই, কেন 
বৈরিতাব তোর ছেন? 

গুপ্তভাবে কি জন্ত লড়াই, 
সম্মুখসমর কর্, তাই আমি চাই। 

দেখিব বীরত্ব কত দূর, 
আঘাতে করিব দর্প চুর, 
লক্ষণের মুখে কালি, 
ইল্সজিতে জয়ভালি, 
দিয়াছে এ দেশে কবি !” 

কছে মশা,--তীকরু মহাপাগী, 
যদি বল থাকে বিষমপ্রতাপী, 

_. অন্ভায় হ্ভায় ভাবে, 
ক্ষুধায় যা পায় খাবে, 

ধিক্ ছুষ্টমতি | 
মারি তোরে বনজীবে দিব রে মুকতি।” 

হইল বিষম রণ, তুলন1 ন! মিলে, 
ভীম-ছুর্য্যোধনে, 
ঘোর গদারণে 

হদ-দ্বৈপায়নে, 
তীরস্থ যে রণচ্ছায়া পড়িলে সলিলে, 
ডরাইয়া জলজীবী জলজন্তচয়ে, 
সতয়ে মনেতে সবে ভাবিল প্রলয়ে 
বুঝি এ বীরেন্্র্বয় এ স্থষ্টি নাশিল ! 

মেঘনাদ মেঘের পিছনে 
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে, 
কেহ তারে মারিতে না পায়, 

তয়ঙ্কর স্বপ্পসম আসে, এসে যায়, 
জঅরজরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়। 

ক পাকে কভু কানে, 

ত্রিশুল সদৃশ হানে, 
হুল মশাবীর, 
না হেরি অরিরে হরি, 
মুছম্মুহছুঃ নাদ করি, 
হইলা অধীর। 

হায়, ক্রোধে হৃদয় ফাটিল,__ 
গতজীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল। 
ক্ষুত্র শক্র ভাবি অবহেলে যারে, 
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে, 
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে। 

কুকুট ও মণি 

খুঁটিতে খু"টিতে খুদ কু্ধুট পাইল 
একটি রতন,__ 

বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;- 

"ঠোটের বলে না টুটে, এ বস্ত কেমন ?” 
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বণিক কহিল ;--“ভাই, 
এ ছেন অমূল্য রত্ব বুঝি ছুটি নাই ।" 
হাসি কুকুট, শুনি--“'তঙুলের কণা 
বহুমূল্যতর ভাবি, কি আছে তুলনা ?” 

“নহে দোষ তোর, মুঢ, দৈব এ ছলনা 
্ানশৃন্ত করিল গৌসাই ?” 
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল। 

ূর্ঘ যে, বিস্তার মূল কত কিসে জানে? 
নরকুলে পস্ত বলি লোকে তারে মানে ;- 
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাণে। 

পঞ্চকোট গিরি 

কাটিলা মহেন্দ্র মর্তের্য বজ্ত-প্রহরণে 
পর্ববত-কুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি 
সে জন্ত নহ হে তুমি, জানি আমি মনে, 
পঞ্চকোট ! (রয়েছ যে লঙ্কায় যেমতি 
কুস্তকর্ণ, রক্ষঃ নর-বানরের রণে 

ূন্ত প্রাণ, শৃন্যবল, তবু ভীমাকুতি ) 
রয়েছ যে প'ড়ে হেথা, অন্ঠ সে কারণে । 
কোথায় সে রাজলক্ষী, যার স্বর্ণ-জ্যোতি: 
উজ্ছবলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে 
দিনান্তে ভার কানস্তি। তেয়াগি তোমায় 
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেই এ স্থলে 
মনোছুঃখে মৌনভাব তোমার ) কে পারে 
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জলে? 
মণিহার! ফী তুমি রয়েছ আধারে । 

পঞ্চকোটম্ত' রাজন্রী 

ছেরিস্থ রমারে আমি নিশার স্বপনে । 
হাটু গাড়ি হাতী ছুটি শু'ড়ে শুঁড়ে ধরি-_ 
পন্মাসন উ্লিত শত রত্ব করে, 
ছুই মেঘ-রাশি-মাঝে শোভিছে অস্বরে 
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে 
আলো করি দশ দিশ ; হেরিঙ্ু নয়নে 
সে কমলাসন-মাঝে ভূলাতে শঙ্করে 
রাজরাজেম্বরী যেন কৈলাস-সদনে | 

কহিল! বাগৃদেবী দাসে ( জননী যেমতি 
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেষাদরে )) 
“বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জক্মান্তরে, 
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি ছৈমবতী, 
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে 
পঞ্চকোট পঞ্চকোট--ওই গিরিপতি।” 

সবতদ্রোহরণ 

কেমনে ফাল্গুনি শূর ম্বগুণে লভিলা 
( পরাভবি যছুবুন্দে ) চার-চন্্রীননা 
তড্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী 
কছিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে, 
বাগৃদেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তৃমি। 
নাজানি তকতিস্ত্রতি, নাজানিকি ক'রে 
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায়; না জানি 
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে; 
কিন্ত মা'র প্রাণ কৃ নারে কি বুঝিতে 
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে 
কথা তার? উপ, দেবি, উর গো আসরে, 
আইস, মা, এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে 
জড়াই বিরহ-জবালা, বিহ্গম যথা__ 
কারাবদ্ধ পিঁজরায়, কু কু ভূলে 
কারাগার-ছঃখ ম্মরি নিকুঞ্জের স্বরে | 

ইন্্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে 
কৌতুকে করিলা বাস, আপনি ইন্দিরা 
(জগত-আনন্দময়ী ) নব রাজপুরে 
উরিলা, লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদ্দিকে 
রাজশ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে। 
এ মঙ্গল-বার্তী পেয়ে নারদের মুখে 
শচী বরাঙ্গনা দেবী বৈজয়ন্ত-ধামে 
রুবিলা। জলিল পুনঃ পুর্ববকথা ম্মরি 
দাবানলরূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে, 
দগধি পরাণ তাপে। “হ] ধিকৃ” ভাবিলা 
বিরলে মানিনী মনে--“কি সাধ জীবনে ? 
আর কি মানিবে কেহ এ তিন জগতে 
অতাগিনী ইস্ত্রাণীরে? কেন দিলি আরে 
অনন্ত-যৌবন-কাস্তি তুই, পোড়া বিধি ? 
হায়, কারে কব ছুঃখ ? মোরে অপমানি, 
তোজরাজ-বালা কুস্তী কুল-কলক্কিনী-_ 
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পাপীয়সী--তার মান বাড়াল কুলিশী ! 
যেবান-কুছুকে ধিক, যে ব্যভিচারিণী 
মজাইল দেবরাজে, মোরে লাজ দিয়া, 
অর্জুন জারজ তার-_-নাছি কি শকতি 
আমার, ইন্ত্রাণী আমি, মারিতে পামরে 
এ পোড়া চ'খের বালি? ছুর্যে্যোধনে দিয়া 
গড়াই জতুগৃহ ; সে ফাদ এড়ায়ে 
পাঞ্চালীরে মন্মমতি লভিল পাঞ্চালে, 
লক্ষ্য বিধি লক্ষরাজে বিমুখি সংগ্রামে । 
অহিত সাধিতে হায় হিতাশী হুইনু__ 
আমি, ভাগ্যগুণে তার। কি ভাগ্য ! কে জানে, 

কোন্ দেবতার বলে বলী এ ফালস্তুনি ? 
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে 
দেবেন্্র। হে ধর্,তুমি পার কি সহিতে 
এ আচার চরাচরে 1 কি বিচার তব? 
উপপত্বী কুন্তীর জারজ পুত্র গ্রতি : 
এ যত্ব! কারে কব এ ছুঃখের কথা, 

কার বা শরণ এবে লব এ বিপদে 1” 
কঙ্কণমণ্ডিত বাহু হানিল! ললাটে 
ললনা, রতনময় কাচলি ভিজায়ে-_ 
বহিল আখির জল) শিশির যেমতি 
হিমকালে পড়ি আর্জে কমলের দলে। 

কবিতাবলী সম্পূর্ণ 

২ 





মাইকেল মধুস্থাদনশ্গ্রস্থাবলী 

( নাউক্ষালী ) 

কষ্ণকূমারী নাটক 
_ নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 

তীমসিংহ উদয়পুরের রাজ!। 
বলেন্দ্রসিংহ * রাজভ্রাতা। 
সত্যদাস এপি রাজমন্ত্রী। 
জগতসিংহ জয়পুরের রাজ। | 
নারায়ণ মিশু রাজমন্ত্রী। 
ধনদাস রাজসহচর। 

অহুল্যাদ্দেবী তীমসিংহের পাটেশ্বরী। 
কৃষ্চকুমারী ও তীমসিংহের ছুহিতা। 

তপন্থিনী, বিলাসবতী, মদণিকা, ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী ইত্যাদি। 



_ কফকুমারী নাটক 
প্রথমা 

" প্রথম গর্ভান্ক 

জয়পুর--রাগৃহ 

(রাজ! জগৎসিংহ, পশ্চাতে পত্র-হস্তে 
মন্ত্রীর প্রবেশ) 

রাজা। আঃ, কি বিপদ্! তোমরা কি আমাকে 
এক মুহূর্তের অন্টও বিশ্রাম কতে দেবে না? তুমি যা 

. হয় একটা বিবেচনা কর গেনা! 
ন্ত্রী। মহারাজ ! অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার 

সর্বদা সহ করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত 
হবেন না। 

রাজা । হা--ছ1! মন্ত্রিবর ! অনভ্তদেবের সঙ্গে 
আমার তুলনাটা কি গ্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি 
হলেন দেবাংশ, আমি এক জন ক্ষুদ্র মনুষ্যমাত্র। 
আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম--এ মকল না 
হ'লে জীবন রক্ষা কর! ছুফর। তা দেখ, আমার 
এখন আলন্ত বোধ হুচ্চে। এসকল পত্র নাহয় 
সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল 
কিংবা মহারাষ্ট্রের সৈল্ত ত এই মুহূর্তেই এ ন 
আক্রমণ কে আস্ছে না? | 

(ধনদাসের প্রবেশ ) 

আরে ধন্দাস ! এসো, এসো, তবে তাল আছ 
তো? .. টি রঃ 

ধন। আজ্ঞা, অধীন. মহারাজের চিরদাস। 
আপনার শ্রীচরণ-গ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে? 

ম্ত্রী। (স্বগত ) প্রতুল হলো! আর কি! একে 
মনসা, তায় আবার ধূনোর গন্ধ! এ বর্ধনাশাটা 
থাকতে দেখছি কোন কর্ম হবে না। দুর হোক, 
এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যজির অনুসরণ করা পণ্ড- 
পরিশ্রম । 

[ প্রস্থান। 

রাজ! । তবে সংবাদ কি বল দেখি? 
ধন। (সহান্ত-বদনে) মহারাজ ! এ নিকুঞ্জবনে 

গ্রায় নকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান 
করা হয়েছে, নৃতনের মধ্যে কেবল ভেরেতী, ধৃত্রা 
গ্রভৃতি গোটাকতক কদর্যা ফুল বাকী আছে। কৈ? 

_জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক 
আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না। 

রাজা । সে কি হে? সাগর বারিশূন্ত হলো 
নাকি? 

ধন। আর মহারাজ! এমন অগন্ত্য অবিশ্রান্ত 

শ্রধতে লাগলে মাগরের আর কি বাকি থাকে? 

রাজা । তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, 

বল দেখি? 
ধন। আল্গা, তার জন্তে আপনি চিন্তিত ছবেন 

না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর 
আছে। 

রাজা। ধনদাস! তোমার কথ! শুনে আমার 
মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠূলো। তবে উপায় কি 

বল দেখি! 
ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন 

কচ্ছি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে 
দেখাবার নিিত্তই আমি এখানে আন্লেম। | 

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া ) বাঃ! 
এ কার গ্রতিমৃত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখনও 
দেখিনাই। 

ধন। মহারাজ! আপনি কেন, এ রূপ বোধ 
হয, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই। 

রাজা। তাই ত, আহা, কি চমৎকার ন্বপ | 
ওছে ধনদাস! এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে 
ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হ'লে আমি 
বাযু-গতিতে এখনই এর নিকটে যাই। 

ধন। মহারাজ! এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হ'লে 
কিছবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এন্ুধা 
চন্ত্রলোকে থাকে । এর চারিদিকে কৃ্রচক্র অহনিশি 
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থুরছে । একটি হ্ষুদ্র মাছিও এর: নিকটে যেতে 
পারে না। 

রাজা। কেন? বৃত্তান্তট] কি, বল দেখি শুনি? 
ধন। আজ্ঞা, মহারাজ-_ 
রাজা । বলই ন! কেন, তায় দোষ কি? 
ধন। মহারাজ ! ইনি উদক়পুরের রাজছুহিতা।, 

এ'র নাম কুষ্ণকুমারী | 
রাজা । ( সসন্ত্রমে ) বটে ! (পট অবলোকন 

করিয়া! ) ধনদাস! তুমি যে বলছিলে, এ সুধা চন্ত্- 
লোকে থাকে, সে যথার্থ বটে । আহ]! যে মহদ্বংশে 
রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশের যশঃ- 
সৌরভে এ তারতভূমি চির-পরিপুর্ণ, সে বংশে এন্স্প 
অচ্ছপম! কামিনীর সম্ভব নাহ'লে আর কোথায় 
হবে? যেবিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত-পুষ্পের 
স্যজন করেছেন, তিনি এই কুমারীকে উদয়পুরের 
রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, 
দেখ ধনদাস--- 

ধন। আজ্ঞা করুন। 
রাজা। তুমি বংশনিদাঁন বাপ্লারাওয়ের যথার্থ 

নাম কি, তা জান ত? 
ধন। আজ্ঞা না। 
ধন। সে মহ্থাপুরুষকে লোকে আদর ক'রে 

বাপ্পা! নাম দিয়েছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। 
আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি 
দেখলেই বিলক্ষণ জান! যায়। 

ধন। কেমন ক'রে মহারাজ ? 

রাজা। মর্মূর্থ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈল- 
রাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন কিনা? 

ধন। (স্বগত) মাছ তায়া টোপটি ত 
গিলেছেন! এখন এঁকে কোনক্রমে ভাঙীয় তুলতে 
পাল্লে হয়! 

রাজা । দেখ, ধনদাস ! 
ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ ! 
রাজা। তুমি চিত্রপটখানি আমাকে দাও । 

_ ধন। মহারাজ! এ অধীন আপনার ক্রীতদাস। 
এর যা কিছু আছে, সকলই মহারাজের ! তবে কি 
না--তবে কি না 

রাজা। তবে কি বল? 
 ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়, 

তা হ'লে মহারাজকে এক্ষণেই দিতাম। উদয়পুর 
থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন, 
তিনিই আমাকে এ চিত্রখানি বিক্রয় কতে দিয়েছেন। 

ফাদে ফেলেছি। 

১৯শ 

রাজা । বেশ তো--তোমার বাদ্ধবকে 

উচিত মূল্য দিলেই ত হবে। 
ধন। (ম্বগত ) আর যাবে কোথা 1? এইবার 

( প্রকাশ্তে ) আজ্ঞা, হবে না 
কেন? তিনি বিক্রয় কনে এসেছেন) বথার্থ মূল্য 
পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি ষে 
মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয় 

রাজা । ধনদাস! এ চিন্ত্রপটখানি একটি 
অমূল্য রত্ব। তাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত 
চান ? 

ধন। (ম্বগত ) অমূল্য রত্ব বটে! তৰে আর 
তয় কি? (প্রকাশে) মহারাজ ! তিনি বিশ সহশ্র 
মুদ্রা চান। এর কমে কোনমতেই বিক্রয় কত্ত 
স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে বোল 
সহজ মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে 
তিনি-- 

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান, তাই 

দেওয়া যাবে। আমি কৌবাধ্যক্ষকে এক পত্র দি, 
তুমি তার কাছে থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার 
বন্ধুকে দিও। কৈ, এখানে যে লিখিবার উপকরণ 
নাই? 

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই 
সব এনে প্রস্তুত ক'রে দি! 

রাজা । তবে আন। 
ধন। যে আজ্ঞা, আমি এুলম ব'লে। 

| গ্রস্থান। 
রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংছের যে 

এখন একটি সুন্দরী কন্ত! আছে, তা ত আমি 
্বপ্পেও জান্তেম না । হে রাজলক্মি! তুমি কোন্ 
খধিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস 
কচ্ছো ? 

(মসীভাজন প্রভৃতি লইয়! ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ ) 

ধন। এই এনেছি। (রাজার উপবেশন 
এবং লিপিকরণ ) (স্বগত ) মন্ত্রণার প্রথমেই ত 
ফললাভ হুল। এখন দেখা যাক, শেষটা কি 
দাড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে ন!। তার পর আর 
কিছু না হয়, জান্লেম, চোরের রাক্রিবাসই লাত। 
আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই, অথচ 
বিলক্ষণ লাত হলো! ৷ 

রাজ1। এই নাও। ( পত্রদান) 
ধন। মহারাজ! আপনি স্বয়ং দাতারর৫ণ। 

এর 



১৪৯৮ 

রাজ|। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ব প্রদান কল্পে 
এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম। 

ধন। মহারাজ! আমি আপনার দাসমান্র। 
দেখুন. মহারাজ! আপনি যদি এ দাসের কথা 
শোনেন, তা হ'লে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্বট 
লাভ হয়। 

রাজা । ( উঠিয়া ) বল কি ধনদাস? আমার 
এমন অতৃষ্ট হবে? 

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর 
সঙ্গে পরিণয়-ইচ্ছ প্রকাশ করবামাত্রেই আপনার 
সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার 
পূর্বপুরুষের! এঁ বংশে অনেকবার বিবাহ করেছেন ) 
আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্বপ্রকারেই 
কুমারী কৃষ্তার উপযুক্ত পাত্র । যেমন পাঞ্চালদেশের 
ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁহার কৃষ্জাকে পৌরব-কুলতিলক 
পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুন্লে 
মহারাজ তীমসিংহও সেইরূপ হবেন। 

রাজা । হা-_উদয়পুরের রাজসংসারে আমার 
পুর্ববপুরুষের! বিবাহ করেন বটে, কিন্তু মহারাজ 
ভীমসিংহু নিতান্ত অতিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে 
অসম্মভ হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না। 

ধন। মহারাজ! আপনি হৃর্ধ্যবংশ-চুড়ামণি। 
মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণ-বিষয়ে প্রায়ই 
আত্মবিস্ত। এই জন্তে আপনি আপন মাহাত্ম্য 
জানেন না। জনকুরাজ কি দাশরথিকে অবহেলা 
করেছিলেন? 

রাজা। (চিন্তা করিয় ) আচ্ছা, তুমি একবার 
মন্ত্রিরকে ডাক দেখি । 

ধন। যে আজ্ঞা মহারাজ। 
[ প্রস্থান। 

রাজা । (শ্বগত ) দেখি, মন্ত্রীর কি যত হয়। 
এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, 
যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম 
সফল হছবে। (উপবেশন) 

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। দেব! অনুমতি হয় ত, এ প্র মহা 

রাজের সম্থুখে পাঠ করি। 
রাজা । ( সহান্তবদনে ) না, না, ও সব সন্ধ্যার 

পরে দেখা যাবে। এখন বসো । তোমার সঙ্গে 
আমার অন্ত কোন কথা আছে। 

মন্ত্রী। (বসিয়া! ) আত্মা করুন। 

মাইকেল গ্রস্থাব্লী 

রাজা । দেখ মন্ত্রির! মহারাজ ভীমসিংহের 
কি কোন সন্তান-সন্ততি আছে? 

মন্ত্রী। আজ্তা হা, আছে। 
রাজা। কয় পুক্র, কয় কন্তা, তা তুমি জান? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্বাদক কেবল রাজ- 

কুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রাত আছে। 
ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম- 

সুন্দরী ? 
মন্ত্রী। লোকে বলে যে, যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনর্ববার 

ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহা- 

রাজের সঙ্গে এ রাজকুমাঁরীর বিবাহের চেষ্টা পান না 
কেন $ মহারাজও ত স্বয়ং নর-নারায়ণ-অবতার। 

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না, এতে 
যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে। 

রাজা। কিবাধা? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ ! মরদেশের মৃত অধি- 

পতি বীরসিংছের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের 
কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে 
লোকাস্তর প্রাপ্ত হওয়াতে সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। 
আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, নরপতি মানসিংহ না 
কি এই কন্ঠার পাণিগ্রহণ কতে ইচ্ছা! করেন। 

রাজা । বটে! বামন হয়ে টাদে হাত! এই মান- 
সিংহ একটা উপপত্বীর দত্তক-পুত্র, এ কথা সর্বত্র 
রাষ্ট। তা এ আবার কষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্বে 
চায় ? কি আশ্চর্য্য ! ছুরাত্মা রাবণ বৈদেহীর উপযুক্ত 
পাত্র ? দেখ মন্ত্র! তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক 
পাঠাও। আমি এ রাজকন্ঠাকে বরণ কর্বো। 
( উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার 
করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল ন! দিয়ে 
ক্ষান্ত হব লা। 

ম্ত্রী। ধর্্মাবতার ! এ কি ঘরাও বিবাদের 
সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিল 

. প্রবল হয়ে উঠছে। 
রাজা । আঃ, দেশ-বৈরিদল ! তুমি যে দেশবৈরি- 

দলের কথা তেবে ভেবে একেবারে বাতুল হ'লে? 
এক দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। 
আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত 
নিতান্ত লোভী, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিলেই তার সম্তোষ। 
তা যাও, তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ কর গে। 
মানসিংছের কি সাধ্য ষে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ 
করে? 

- 



কষ্ণকুমারী নাটক 

ধন। ( জনান্তিকে ) মহারাজ, এ দাসকে 

পাঠালে তাল হয় না? 
রাজা । ( জনাস্তিকে ) সে ত ভালই হয়। তুমি 

এক জন সন্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি 
কি? (প্রকাস্তে) দেখ মন্ত্র! তুমি ধনদাসকে 
উদয়পুরে পাঠিয়ে দাও ! 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাঁজ ! ( ধনদাসের প্রতি ) 
মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আন্ন। এ 
বিষয়ে যা কর্তব্য, সেটা স্থির কর! যাক গে। 

রাজ! | যাও, ধনদাস, যাও । 

ধন। যেআজ্ঞে মহারাজ! 

[ মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান । 

 রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! 

এমন মহার্ঘ রত্ব কি আমার ভাগ্যে আছে? তা 

দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাঁস অত্যন্ত মুচতুর 

মানুষ, ও যদি আুচাক্করূপে এ কর্মটা নির্বাহ কত্তে 
না পারে, তবে আর কে পার্বে ? 

( ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ ) 

ধন। মহারাজ) 

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে? 
ধন। আজ্ঞে, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার 

একটা কথার এ্ক্য হচ্ছে না, তারই জন্তে আবার 
রাজসম্মুখে এলেম । 

রাজা। কি কথা? 
ধন। আজ্ঞে, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি 

সৈন্য সঙ্গে নিলে তাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই 

আপত্তি করেন যে, তা কত্তে গেলে অনেক অর্থের 

ব্যয় হবে। 
রাঁজা। হা হাহা! বৃদ্ধ হ'লে লোকের এমনি 

বুদ্ধিই ঘটে ! তবে মন্ত্রীর ইচ্ছ। যে, তুমি একলা 

যাও? 

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে। 

রাজা । কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ 

ভীমসিংহ নিতান্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি 

কোন ক্রি হয়, তা হ'লেই বিপরীত ঘটে উঠবে। 

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই 
| দা আছ, মি মে এই বথা হল গে 

তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অঞ্থ, পাঁচটা! হস্তী আর 
এক সহত্র পদাতিক প্রেরণ করেন, এ বিষয়ে 
কুপণতা। কল্পে কাজ হবে না। 

১৯৪ 

ধন। মহারাজ, আপনি গ্রতাপে ইন্দ্র, ধনে 
কুবের, আর বুদ্ধিতে স্বয়ং বৃহস্পতি-অবতার ! 
বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি, যখন জ্রপতি বাঁসব 
সাগর-মন্থন ক'রে অমৃতলাতের বাসনা করেছিলেন, 
তখন কি তিনি সেই বৃহৎ ব্যাপারে একল৷ প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন? 

রাজা । দেখ, ধনদাস। 
ধন। আজ্ঞ! করুন। 
রাজা । যেমন নলরাজ। রাজহুংসকে দময়স্তীর 

নিকট দূত ক'রে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে 
তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখো! ধনদাস! আমার কর্ণ 
যেন নিক্ষল না হুয়। 

ধন। মহারাজ! আপনার কর্দসাধন কত্তে 
যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তৃত ; কিস্ত রাজ- 
চরণে আমার একটি নিবেদন আছে । ' 

রাজা। কি? 
ধন। মহারাজ ! নলরাজা যে হংসকে দৃত 

ক'রে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; 
এ দাসের কি আছে মহারাজ ? 

রাজা । ( সহান্তবদনে ) এই নাও। তুমি এই 
অঙ্কুরীটি গ্রহণ কর। 

ধন। মহারাজ! আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ। 
রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমিমন্ত্রীর 

নিকটে গিয়ে অগ্যই যাতে যাত্র। কর] হয়, এমন 
উদ্যোগ কর গে। যাও, আর বিলম্ব ক'রো না। 
আমি এখন বিলাস-কাননে গমন করি। | 

[ প্রস্থান। 

ধন। (শ্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন 
কর। আমার য| কর্ন, তা হয়েছে। ( পরিক্রমণ ) 
ধনদাস বড় সামান্ত পাত্র নন। কোথায় উদয়- 
পুরের এক জন বণিকের চিক্ পট কৌশলক্রমে প্রায় 
বিনামূল্যেই হস্তগত করা হলো); আবার তাই 
রাজাকে বিক্রয় ক'রে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ কল্পেম'। 
এ কি সামান্ বুদ্ধির কর্ম? হাহা হা! বিশ সহত্র 
মুদ্রা | হা হা হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্ুরীটি 
লাত হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া! ) আহা! 

কি চমৎকার মণিখানি ! আমার পিতামহও এমন 

বহুমূল্য মণি কখনও দেখেন নাই। যা! হোক্, ধন্ত 
ধনদাস ! কি কৌশলই শিখেছিলে ! জ্যোতির্বেস্তারা 
বলে থাকেন যে, গ্রহদল রবিদেবের সেবা ক'রে তাঁর 

প্রসাদেই তেজ লাভ করেন ? আমরাও রাজ-অস্থুচর। 

তু 
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তা আমরা যদি রাজ-পৃজায় অর্থলাত না করি, তবে 
আর কিসে করবো? তা এই ত চাই। আরে, একালে 
.কি নিতান্ত সরল হু'লে কাজ চলে? কখন বা লোকের 
। মিথ্যা গুণ গাইতে হুয়, কখন বা লোকের অহেতু 
| দোষারোপ কত্তে হয়, কারো বা ছুটো অসত্য কথায় 
মন রাখতে হয়, আর কাকু কারু মধ্যে বা বিবাদ 
'বাধিয়ে দিতে হয়, এই ত সংসারের নিয়ম । অর্থাৎ 
'যেমন ক'রে হোক্, আপনার কার্ধ্য উদ্ধার করা চাই। 
'তা না ক'রে যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত ক'রে 
ফেলে, সেটা কি মান্য? হুঁ, তার মন তবেস্তার 
্বার বল্পেই হয়। কোন আবরণ নাই ) যাঁর ইচ্ছা 
সেই প্রবেশ কত্তে পারে। এরূপ লোকের ত 

ইহকালে অন্ন মেলা ভার, আর পরকালে-_-পরকাল 
কি? পরকালে বাপ নির্বংশ-__-আর কি? হাহা! 
যাই, অশ্রে ত টাকাগুলো৷ হাত করি গে, পরে 
একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ! সেটা 
আবার বিষম কণ্টক! ভাল, দেখ! যাঁক্, মন্ত্রী ভাঁয়ার 
কত বুদ্ধি। 

ৃ [ প্রস্থান 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

জয়পুর-_বিলাসবতীর গৃহ 

(বিলাসবতী ) 

বিলাস। (স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! মহারাজ যে 
আজ এত বিলম্ব কচ্চেন, এর কারণ কি? ( দীর্ঘ- 
নিশ্বাস) তাল, আমি লম্পট জগৎসিংহের প্রতি 
এত অন্ক্রাগী হলেম কেন ? এ নবযৌবনের ছলনায় 
যাকে চিরদাস করবে! মনে করেছিলেম, পোড়া 
মদনের কৌশলে আমি আবার তার দাসী হলেম 
যে! আমিকি পাখীর মত আহারের অন্বেষণে 
জালে পড়লেম ? তা না হলে রাজাকে না দেখে 
আমার মন এত চঞ্চল হয় কেন? ( দীর্ঘনিশ্বাস) 

ফেমন দেখাচ্ছে, কে জানে? 

(দর্পণের নিকট অবস্থিতি ) 
(মদনিকার প্রবেশ ) 

( প্রকাস্তে ) ওলো মদনিকে ! একবার দেখ, ত 
তাই, আমার মুখখানা আর্সীতে কেমন দেখাচ্ছে? 
৯ মদ । আহা। ভাই! যেন কনকপল্প বিষল 
সয্কোধরে ফুটে রয়েছে । তা ওসব মরুক গে যাক। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা. আগে মন 
দিয়ে শোন। টা ও 

বিলাল । কি ভাই, মহারাজ কি আসছেন? 
মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর 

তোমার আছেন যে আস্বেন ? | 
বিলাস। কেন? কেন? সে কি কথা? 

কি হয়েছে শুনি। | 
মদ। আর শুন্বে কি? প্র যে ধনদাস 

দেখছে, ওকে তুমি ভাল ক'রে চেনো না। ও 
পোড়ারমুখোর মত বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর 
ছুটি আছে? 

বিলাস। কেন? সেকি করেছে? 
মদ। কিআর করবে? তুমিযত দিন তার 

উপকার করেছিলে, তত দিন লে তোমার ছিল) 
এখন সে অন্ত পথ ভাবচে। 

বিলাস। বলিস্কি লো! আমি তোর কথা 
কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। 

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের 
রাজ। ভীমসিংহের নাম শ্তনেছ? | 

বিলাস। শ্তনূবো না কেন? তিনি হিন্দুকুলের 
মণি, তার নাম কে না শুনেছে? 
মদ । তোমার প্রিয়বন্ধু ধনদাসংসেই রাজার মেয়ে 

কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্ছে। 
বিলাস। একথা কে বললে? 
মদ। কেন? নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, 

এ কথা সকলেই জানে । ধনদাস যে হ্য়ং কা'ল 
সকালে পত্র করে উদয়পুর যাত্রা! কর্বে। ওকি 
ও? তুমি যে কাদতে বস্লে? ছি ছি! এ কথা 
শুনেকি কাদতে আছে? মহারাজ ত তোমার 
স্বামী নন যে, তোমার সতীনের ভয় হলো ? 

বিলাস। যা, ভুই এখন যা__- (রোদন ) 
মদ। ওমা! একি, তোমার চক্ষের জল যে 

আর থামে না। কি আপদ! আমি যদি ভাই 
এমন জানতেম, তা হ'লে কি আর এ বথা 
তোমাকে শোনাই 1? এ যে ধনদাস এ দিকে 
আস্ছে। দেখ ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ 
কত্ধে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল 
চোখের জল ফেল্লেকি হবে? তোমার চক্ষে জল 
দেখে কি মহারাজ ভূল্বেন, না ধনদাস ডরাবে? 

বিলাস। আয় তাই, তবে আমর! একটু স'র়ে 
ঈাড়াই। এ ধনদাস আস্ছে। দেখি না, ও এখানে 
এসে কিকরে। (অন্তরালে অবস্থিত) 



কৃষ্ণকুমারী নাটক 

( ধনদাসের প্রবেশ ) 

ধন। (সম্বগত) হাহা! মন্ত্রী ভায়া আমার 
সঙ্গে অধিক সৈন্ত পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন, 
কিন্ত এমন কৌশলটা কল্পেম যে, ভায়ার আমার 
মতেই শেষে মত দিতে হলো । হা হা! রাজাই 
হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাদে সকলকেই 
পড়তে হয়। শর্মা আপন কর্দটি ভোলেন না। 
এই আপাততঃ সৈশ্দলের ব্যয়ের জন্তে যে টাকাটা 
পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্তে হবে, আর পথের 
মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়। হবে না। এত 

লোঁক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা 
করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে 
অন্থুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হাস হয়ে 
আস্ছে। 

আর কোন উপকার হ'তে পারে না । তবে কি না, 
স্্রীলোকটা! পরম! স্থন্দরী। ভাল, তা একবার 
দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশ্তে) কৈ হে, 
বিলাসবতী কোথায় ? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না? 

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ ) 

বিলাস। কি হে ধনদাস! তবে কি ভাবছিলে 
বল দেখি শুনি? 

ধন। আর কি তাববো ভাই! তোমার 
অপরূপ রূপের কথাই তাবছিলেম। 

বিলাস। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ 
কথ! তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি? 

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে ভাই? আমার 
এই চক্ষু দুইটি শিখিয়ে দিয়েছে। 

বিলাস। বেশ! বেশ। ওহে ধনদাস, তুমি 
যে এক জন পরম রসিকপুরুষ হয়ে পড়লে হে! 

ধন। আর তাই, লা হয়ে কি করি? দেখ, 
গৌরীর চরণম্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্বের শোভা 
পেয়েছিল--তা এ ধন্দাস ত তোমারই দাস! 

বিলাস। ভাল, ধনদাল | তুমি না কি মহা- 
রাজের কাছে একখানি চিত্রপট বিশ হাজার 
টাকায় বিক্রী করেছ? 

ধন | আ্যা--তা-_না--। এ--এ কথা তোমাকে 
কে বললে? 

বিলাস। যে বলুক না! কেন ? কথাটা সত্য ত! 
ধন। নানা, এমন কথ! তোমাকে কে বল্লে? 

তুমিও যেমন ভাই, আজকাল বিশ হাঙ্জার টাকা 
কে কাকে দিয়ে থাকে? 

ত্$ 

এখন আর কেন? এরম্বারা ত আমার . 
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বিলাস। এ আবার কি? তুমি তাই এ 
অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে? 

ধন। (স্থগত ) আঃ! মাগী ত ভারী জালাতে 
আন্ত কল্পে ছে! (প্রান্তে) এ অনুরীটি মহারাজ 
আমাকে রাখতে দিয়েছেন। 

বিলাস । বটে! তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস! 
মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যবে 
রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্ত 
পেলে তেমনি যত্ধে রাখ; না? 

ধন। কে জানে ভাই, তুমি একি বল, আমি 
কিছুই বুঝতে পারি ন]। 
বিলাস। না, তা পারবে কেন? তোমার যত 
সরল লোক ত আর ছুটিনাই। আমি বল্ছিলেম 
কিযে, মরুভূমি যেমন জল পাবামাব্রেই তাকে 
একেবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি 
পেলে ত তাই কর? সে যাক মেনে, এখন আর 
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি না কি উদয়পুরের 
রার্জকন্তার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা 
পাচ্ছে। ? ্ 

এ বাধিনী ধন। (ম্বগত) কি সর্বনাশ ! 
আবার এ সব কথা কেমন ক'রে শুনলে? 

বিলাস । কি গো ঘটক মহাশয়! আপনি ষে 
চুপ ক'রে রইলেন? 

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বক্সে 
বল ত? 

বিলাস। মিছে কথ! বৈকি! আমি তোমার 
ধূর্তুপন! এত দিনে বিলক্ষণ ক'রে টের পেয়েছি। 
তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর 

আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ 
শুনলে তোমাকে উদয়পুরের ঘটকালী কত্তে ন] 
পাঠিয়ে একেবারে যমপুরে পাঠাতেন, তা তুমি 
জান? 

ধন। তা! এখন তুমি বল্বেই ত! তোমার 
দোষ কি তাই? এ কালের ধর্ম! এ কলিকাল 
কিনা! এ কালে যার উপকার কর, সে আবার 
অপকাঁর করে। মনে ক'রে দেখ, তাই, তুমি কি 
ছিলে আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ- 
ইন্্রাণীর হ্থুখতোগ কচ্ছ, সেটা কার প্রসাদে? 
তা এখন আমার চুকলি না কাটলে চল্বে কেন? 
তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে ত আর কে 
করবে? তুমিও ত এক জন কলিকালের মেনে 
কিনা। রী 
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বি্লাস। হা, আমি কলিকালের মেয়েমান্থষ-- 
কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি-অবতার। তুমি আমাকে. 
পূর্বের কথ! স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব 

কথা তুমি আপনি একবার মনে ক'রে দেখ দেখি। 
তুমিই না অর্থের লোতে আমার ধর্ম নষ্ট করালে? 
আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবু ধর্মপথে 
ছিলেম$ এখন ধনদাস! তুমিই বল দেখি, কোন্ 
ছুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে 
সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন ) রর 

ধন। (ম্বগত ) এ মেয়েমান্থঘটিকে আর কিছু 
বল৷ ভাল হয় না, এ যে সব কথ! জানে, তা মহারাজ . 
সুনূলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশ্তে) . 

আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখনও 
করি নাই। তা তুমি আমার 'উপর বৃথা রাগ কর 
কেন? 

বিলাস। এ বিবাহের কথা তবে কে তুল্লে? 
ধন। আমি কেমন ক'রে জানবে ? 

বিলাস। কেমন ক'রে জান্বে? তুমি হচ্ছ 
এর ঘটক, তুমি জান্বে না ত আর কে জান্বে? 

ধন। হা হা! তোমাদের মেয়েমাঙন্গষের 

এমনি বুদ্ধিই বটে! আর আমি যে ঘটক হয়েছি, 
সে কেবল তোমার উপকারের জন্ত বৈ ত নয়। 

তুমি ভেবেছ যে, আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? 

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। 
পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু। 

(নেপথ্যে )। ওগো, ধন্দাস মহাশয় এ 

বাড়ীতে আছেন 1 মহারাজ তাকে একবার 

ডাকছেন। | 

ধন। এর শোন, আমি ভাই এখন বিদায় হই। 
ভূমি এ বিষয়ে কোনমতেই ভাবিত হুইও না। যদি 

. অহারাজ এ বিবাহ করেন, তবে আমি বেঁচে থাকৃতে 

“ভাষার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নব 

যৌবন আর রূপ--এ ধনপতির ভাগডার। ( শ্বগত ). - 

এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও, আমি ত এই তোমার" 

. মাথ! খেতে চক্লেম ! ৃ 
[ প্রস্থান। 

বিলাস। : (দীর্ঘনিশ্বাস ও ম্বগত ) এখন যে কি 

অনৃষ্টে আছে, কিছুই বল! যায় না। কৈ, মহারাজ 
ত আঙ্জ আর এলেন না। 

মদদ। কেমন তাই! আমি যা বলেছিলেম, 

. তা সত্যকি না? তবে এখন আর উপায় কি? 

এ বিবাহ হ'লে তুমি চিরকালের জন্। গেলে! 

তার পর তখন টের ... 
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বিলাস। আর উপায় কি? 
মদ। উপায় আছে বৈ কি! ভাবনা! কি? 

ধনদাস ভাবে যে, ওর মতন শচতুর পুরুষ আর ছুটি 
নাই) কিন্তু এইবার দেখা যাবে, ও কত বুদ্ধি ধরে। 
এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো, ছুষ্টকে ঠকানো 
বড় কথা নয়। 

বিলাস। তবে চল। | 
| [ উভয়ের প্রস্থান। 

'দবতীয়াঙ্ক : 
- প্রথম গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর-_রাজগৃহ 

( অহল্যাদেবী এবং তপস্থিনীর প্রবেশ ) 

অহ্ল্য/া। ভগবতি। আমীর দুঃখের কথা 
আর কেন জিজ্ঞাসা করেন, আমি যে বেচে আছি, 
সে কেবল ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে, আর 

আপনাদের আশীর্বাদে বৈ ত নয়। আহা! মহা- 
রাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
ভগবতি ! আমরা কি পাপ করেছি যে, বিধাতা 
আমাদের প্রতি এত বাম হলেন? 

 তপ। রাজমছিধি ! আপনি এত উতল! 
হবেন না, সংসারের নিয়মই এই । কখন মুখ, 
কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ ত, 

লোকে যাকে রাজতোগ বলে, সে যে কেবল মুখ- 

ভোগ, তা নয়। দেখুন, যে কল লোক সাগর- 

পথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্বদাই শাস্তবাদু 
সহযোগে যায়? কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, 

সময়বিশেষে যে তাদের গতিরোধ করে, তার কি 

সংখ্যা আছে? 
*গক্সহুল্যা। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি ! 

পৈই প্রবল ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে যে, সে কি 
পদার্ব! আপনি যদি আমাদের ছুরবস্থার ভয়ঙ্কর 

কথ! শোনেন, তা হ'লে 

তপ। দেবি! আমি চির-উদ্দাসিনী। এ 

তবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণ-কুহরে প্রায়ই 

্রবেশূ.কত্তে পারে না। তবে যে 
অল) | ( অতি কাতরভাবে ) তগবতি ! 

মহারাজের বিরসবদন দেখলে আর বাচতে ইচ্ছা 

করে না। আহা! সে সোনার শরীর একেবারে 



যেন কালি হয়ে গেছে। বিধাভায় এ কি সাযান্ঠ 
বিড়ম্বন! ? 

তপ। মহিষি! হ্বর্ণকাস্তি অগ্নির উত্তাপে 
আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ ছুরবস্থা 
আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হাঁস কর্ষে 
না। দেখুন, শ্বয়ং ধর্মপুজ যুধিঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ 
না সহা করেছিলেন ? 

অহল্যা। তগবতি ! আমার বিবেচনায় এ 
রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা 
ভাল। রাজপদ যদি ম্থদায়ক হ'তো।, তা হ'লে 
কি আর ধর্শরাজ রাজ্যত্যাগ ক'রে মহাযাস্রায় 
প্রবৃত্ত হতেন ? 

5এতপ। হা, সতা বটে। তাল রাজমহিষি ! 
"আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি) বলি, আপনারা 
রান্্কুমারীর বিবাহের বিষয় কি স্থির করেছেন, 
বলুন দেখি? | 

অহল্যাঁ। শর কিস্থির কবৃষো? মহারাজের 
কি সে সব বিষয়ে মন আছে? ( দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া ) তগবতি ! আপনাকে আর কি বল্যো, 
আমি এমন একটু সময় পাই লা যে, মহারাজের 
কাছে এ কথাটির প্রসঙ্গ করি। 

তপ। সেকি মহিষি? এ কর্থে অবহেল। 
করা ত কোনমতেই উচিত হয় না। ন্ুকুমারী 
রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত ; তা তার 
এ সময় বিবাহ না দিলে আর কবে দিবেন? প্র 
না মহারাজ এই দিকে আস্চেন ? 

অহল্য! | ভগবতি ! একবার যহাযধাজের 
মুখপানে চেয়ে দেখুনু। বিধাতঃ ! এ হিন্দুকুল- 
সুর্ধ্যকে তুমি এ রাহু-গ্রাস হ'তে কবে মুক্ত করৃষে ? 
হায়, একি প্রাণে সয়! (রোদন) 

তপ। দেবি! শাস্ত হউন। আপনার এ 
সময়ে চঞ্চল হত্য়! উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে 
এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুন হবেন, তা 
আপনি বিবেচনা করুন। 

' অহুল্যা। ভগবতি ! মহারাজের এ দশ! 

দেখলে আর কি বাঁচতে ইচ্ছা! হয়? হে বিধাতঃ! 
আমি কোনু জম্মেকি পাপ করেছিলেম যে, তুষি 
আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন) 

তপ। (ম্বগত) আহা, পতিয় ছুঃখ দেখে 
পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হ'তে পায়ে? (প্রকারে) 
মহিধি! আপনি এখম একটু সয়ে দাড়ান, পরনে 
কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহায়াজের সহিত সাক্ষাৎ 
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কর্ষেন। (হস্ত ধরিয়া) আহ্ছান, আমরা ছুই 
জনেই একবার স'রে দাড়াই গে। (অন্তরালে 
অবস্থিতি ) 

(ভৃত্য সহিত্ত রাজা ভীমসিংছের প্রধেশ ) 

রাজা । রামপ্রসাদ-্ 
ভৃত্য। মহারাজ ! 
রাজা। এই পত্রথানি সত্যঙ্দাসফে দে আয়, 

আর দেখ্, তাকে বলিস্ যে, এ সকলেয় উত্তর যেন 
আজই দেন। 

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ! 
রাজা । উত্তরের মর্ধ্ব যা যা হবে, তা আষি 

প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি । | 
ভূত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ ! 

[প্রস্থান। 
রাজা। (শ্বগত) হে বিধাতঃ! একেই কি 

লোকে রাজভোগ বলে? 

তপ। (অগ্রসর হইয়া! ) মহারাজ, চিরজীবী 
| 

রাজা । ( প্রণাম করিয়া ) ভগবতি ! বন্ত 
দিনের পর আপনার পাদপন্স দর্শন ক'রে আমি 
যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা আর কি বলবো? 
রাজমহিষী কোথায়? তকে যে এখানে 
দেখছি নে? | 

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, 
আবার এখনি আস্বেন। 

রাজা । ভগবতি ! আপনি এত দিন ফোথায় 
ছিলেন? 

তপ। আল্ঞা-_-আমি তীর্থ-পর্যযটটনে যাস্তর 
করেছিলেম। মহারাজের সর্বপ্রকার মঙ্গল ত? 

রাজা। এই যেমন দেখছেন | ভগবান্ 
একলিঙ্গের প্রসারে আর আপনাদের আশীর্বাদে 
রাজলক্ী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এয 
পর থাকবেন কি না, তা ত বলা ছুফর। 

তপ। মহারাঞ্জ! এমন কথা কি 
আছে ? মন্দাকিণী কি কখন শৈল-রাজগৃহ 
পরিত্যাগ করেন? কমলা এ রাজতবনে শ্রেতাষুগ 
অবধি অবস্থিতি কচ্ছেন, শরৎকালের শশীর ভায় 
বিপদ-মেঘ হ'তে পুনঃ পুনঃ মুক্ত হয়ে পৃথিবীকে 
আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল 
রাজকুল কি প্রীজষ্ট হ'তে পায়ে? আপনি এমন 
কথ। মনেও কয়বেন না। 
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- (অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ ) 
আদ্ুন, মহিষি ! আম্মন। 

অহল্যা। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ! এত 
দিনের পর একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্পেন, এও 
দাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য। 

রাজা। দেবি! আমি যে তোমার কাছে 
কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্পে অত্যন্ত লজ্জা 
হয়। কিন্তুকি করি, আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছা- 
কৃত দোষে দোষী নই । তা এসো! প্রিয়ে ! বসেো। 
(তপখ্িনীর প্রতি ) তগবতি ! আপনি আসন 
পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন ) 

( ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ) 

ভৃত্য। ধর্মাবতার ! মন্ত্রী মহাশয় এই পত্রখানি 
রাজসম্ুখে পাঠিয়ে দিলেন । 
রাজা । কৈ দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া ) আঃ! 
এত দিন পরে বোধ হয়, এ রাজ্য কিছুকালের 
জন্ত নিরাপদ হলো । 

| [ ভূতের প্রস্থান । 

অহল্যা। নাথ! একি প্রকারে হলো? 
রাজা । মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে এক প্রকার 

সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে । তিনি এই অঙ্গীকার 
করেছেন যে, ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে 
যাবেন। দেবি ! এ সংবাদে রাজ! ছূর্য্যোধনের 

. মতন আমার হর্যবিষাদ হলো ! শক্রবলম্বরূপ প্লাবন 
যেরাজভূমি ত্যাগ কল্পে, এ হর্ষের বিষয় বটে; 

কিন্তু যে হেতৃতে ত্যাগ কল্পে, সে কথাটি মনে হ'লে 
আমার আর এক দণ্ডের জন্যও প্রাণধারণ কত্তে 

ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! 
হায়! আমি ভূবন-বিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, 
আমাকে এক জন দুষ্ট লোভী গোপালের ভয়ে রাজ্য 
রক্ষা কে হলো? ধিক আমাকে! এ অপেক্ষা 
:আমার আর কি গুরুতর অপমান হ'তে পারে ? 

. তপ। মহারাজ! আপনি ত সকলি অবগত 
আছেন । দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট- 
রাজার সভাসদ্পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন, 

'শুধ্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করে- 
.ছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়। 

রাজা । আজ্ঞা হা, তার সন্দেহ কি? 
অহ্ল্যা। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্ে 

স্বদেশে গেলেন, এ সকল ভগবান একলিঙ্গের 
অঙ্গগ্রছে। :.. | 

রাজা। (সহান্তবদনে) দেবি! তুমি কি 
তেবেছ যে, ও নরাধম আমাদের একেবারে 
পরিত্যাগ ক'রে গেল? বিড়াল একবার যেখানে 
ছুপ্ধের গন্ধ পায়, সে স্থানকি আর ছাড়তে চায়? 
ধনের অভাব হ'লেই আবার আসৃবে, তার আর 
সন্দেহ নাই। . 

তপ। মহারাজ ! যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের 
কর্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা কর্বেনঃ 
আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্টিত হবেন না। 

অহল্যা। নাথ! এ জঞ্জাল ত একগ্রকার 
মিটে গেল, এখন তোমার কৃষ্জার বিবাহের বিষয়ে 
মনোযোগ কর। 

রাজা। তার জন্তে ব্যস্ত হবার আবশ্বক কি? 
অহল্যা। সেকি! এত বড় মেয়ে হলো, 

আরও কি তারে আইবড় রাখা যায়? 
রাজা। একি, আহা! আহা! বংশীধবনি 

কে কচ্ছে? 
অহল্যা। ( অবলোকন করিয়া ) ঁ  যে তোমার 

কষ তার সখীদের সঙ্গে উদ্ভানে বিহার কচ্ছে। 
তপ। আহা, মহারাজ! দেখুন, যেন 

বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্ছেন। 
অহল্যা। নাথ! তোমার কি ইচ্ছে যে, 

পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর 
থেকে তুলে নে যায়? 

রাজা । সেকি প্রিয়ে? | 
অহল্যা। মহারাজ! দিল্লীর অধিপতি বা 

অন্ত কোন যবনরাজ, জনরবস্থরূ্প বাযুসহযোগে ধ 
পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে ? 
কেন, তোমার পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী 
পঞ্চিনীদেবীর কথা তুমি কি বিশ্বৃত হ'লে? 

(নেপথ্যে দুরে বংশী ধ্বনি ) 
রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি ! 

( নেপথ্যে গীত ) 

ধানী-মূলতানী-_কাওয়ালি 

শুনিয়ে মোহন মুরলী-গান। . 
করি অন্থমান, গেল বুঝি কুল-মান ॥ 

প্রাণ কেমন করে, গ্ুমধুর স্বরে, 
ধৈরয মন না ধরে 

সাধ সতত হয় ঠ্যাম-দরশনে 

লাজ-তয় হলে৷ অবসান ॥ 
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নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে, 
কব্রিতঙ্গ-শ্যাম বিহুনে, 

চিত যে বঞ্চিত তুরিত যিলনে, 
ন] দেখি তাহার স্থবিধান ॥ 

তপ। আ মরি, মরি! কি ন্ুুধাবর্ষণ। 
মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এরূপ 
ন্স্বর আকাশ-মার্গে শুনে থাকি, তাতে ক'রে জ্ঞান 
ছিল যে, দ্বুর-স্থন্দরী কিন্নরী ভিন্ন এ স্বর অন্ঠের 
হয় না। 

রাজা। আহ, তাই ত! ভাল মহিষি। 
কৃষ্ণার এখন বয়স কত হলো? 

অহ্ল্যা। সেকি মহারাজ? তুমি কি জান 
না, কৃষ্ণ| যে পনরেতে পা দিয়েছে । 

তপ। মহারাজ! এ কলিকালে স্বয়ংবরের 
প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে) নতুবা আপনার 
এ কৃষ্ঠার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহ্শ্র সহ্ত্্ 
রাজা এসে উপস্থিত হতেন। . 

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি ! এ 
তারতভূমির কিআর সে শ্ীআছে? এদেশের 
পূর্ববকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হ'লে আমর! যে 
মন্থৃষ্য, কোনমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদী- 
স্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, 
তা বলতে পারি নে। হায়! ছায়। যেমন 
কোন লবণাঘু-তরঙ্গ কোন স্থমিষ্ট-বারি নদীতে 
প্রবেশ ক'রে তার স্থন্বাদ ন্ট করে, এ ছুষ্ট যবনদলও 
সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে! ভগবতি! 
আমরা কি আর এ আপদ্ হ'তে কখনও অব্যাহতি 
পাব? 

অহল্যা। হা অবৃষ্ট। এখন কি আর সেকাল 
আছে? স্বয়ংবর-সমারোহ দূরে থাক, এখন যে 
রাজকুলে হ্ন্দরী কন্ঠ জন্মে, সে কুলের মানরক্ষা 
করা ভার। 

তপ। তাত সত্য বটে। প্রভু, তোমারই 
ইচ্ছা। মহারাজ! ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু 
চিরকাল থাকৃবে না। যে পুরুষোত্বম সাগরমগ্ন! 
বন্ুধাকে বরাহ-রূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি 
কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্থত হয়ে থাকবেন? 
অগ্াবধি চন্ত্রহর্য্যের উদয় হচ্ছে, এখনও একপাদ 
ধর্প আছে। | 

রাজা । আর ভাগ্যে বা আছে, তাই হবে। 
দেবি! তুমি কৃষাকে একবার এখানে ডাক ত। 
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আহা! |. অনেক দিন হ'লো মেয়েটিকে ভাল ক'রে 
দেখি নাই । 

অহল্যা। এই যে ডেকে আনি। 
তপ। মহিষি! আপনার যাবার আবশ্টক 

কি? আমিই যাচ্ছি। 
অহল্যা। ( উঠিয়া!) বলেন কি তগবতি! 

আপনি যাবেন কেন? 
রাজা । (অবলোকন করিয়া ) আর কাকেও 

যেতে হবে না। এ দেখ, কৃষ্ণা আপনি এই দিকে 
আস্ছে। 

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি 
সৌভাগ্য ! মহিবি! আপনাকেও শত ধন্যবাদ দি 
যে, আপনি এ দেবছুর্নত রত্বটিকে লাভ করেছেন। 
আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন ? 
আপনারা যে পূর্ব-জন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার 
সংখ্যা নাই । 

অহল্যা। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে ) 
ভগবতি ! এখন এই আশীর্বাদ করুন, যেন মেয়েটি 
শ্বচ্ছনে থাকে; ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিব্র, আর 
বি্া-বুদ্ধি দেখে আমার মনে যে .কত তাব উদয় 
হয়, তা বল্তে পারি না। 

(রুষ্চকুমারীর প্রবেশ ) : 

এসো! মা, এসো মা, তুমি কি ভগবতী কপাল- 
কুগডলাকে চিন্তে পাচ্ছো না? 

কৃষ্ণা । ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন 
করি নাই, তাইতে, মা, গুকে প্রথমে চিন্তে পারি 
নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি! আপনি এ 
দাসীর দোষ মার্জন| করুন। 

তপ। বৎসে, তুমি চিরম্থখিনী হও। (রাণীর 
প্রতি) মহিষি! যখন আমি তীর্ঘযাত্রায় যাই, 
তখন আপনার এই কনকপন্নটি যুকুলমাত্র 
ছিল। 

রাজা । বসো, মা, বসো। তুমি এ উদ্ভানে. 
কি কচ্ছিলে মা? 

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে 
জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ 
শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস কচ্ছিলাম। 
পিতা, আপনি অনেক দ্রিন আমার উদ্ভানে পদার্পণ 
করেন নাই, তা আজ একবার চলুন। আহা ! 
সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে 
কত আনন্দিত হবেন এখন। 
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অহলাযা। ওটি কি ফুলমা? 
কৃষ্ণা । মা! এটি গোলাপ; আমার এ 

উদ্যান থেকে তোমার জন্য তুলে এনেছি (মাতার 
হস্তে অর্পণ ) 

রাজা। পুর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল ন|। 
যে সর্পের সহকারে আমরা এই মশিটি পেয়েছি, 
তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দ্ধ হচ্ছে! 
( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া! ) এ কুম্মরত্ব ছুষ্ট যবনেরাই 
এ দেশে আনে। 

(দুরে ছুন্দুভিধ্বনি ) 
সকলে। (চকিতে) এ ফি? 
রাজা । রামপ্রসাদ | 

(নেপথ্যে )। মহারাজ ! 

(ভূত্যের প্রষেশ) 

রাজা । দেখ ত, এ ছুন্টুভিধবনি হচ্ছে কেম? 
ভূত্য। যে আজ্ঞ। মহারাজ | 

[ প্রস্থান । 

রাজা । এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হ'লো, 
দেখ ! মহারাষপতি সন্ধি অবহেলা] ক'রে, আবার 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন না কি? (উঠিয়া) আঃ! এ 
ভারত-ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের 
কর্ণকুছরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি 
যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বছিতে 
থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো? 
হায় হায়! 

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ ) 

কি সমাচার? 
তৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল, জয়- 

পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহরায় রাজসম্মুখে 
কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্ত দূত প্রেরণ 

. করেছেন। 
রাজা। বটে? আঃ! রক্ষা হোক !--আমি 

ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত 
হলো | জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয় । 
জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে 
আমার নিকট দৃত না পাঠাঁয়ে থাকেন। 

(তপন্থিনীর প্রতি ) ভগবতি ! আমাকে এখন 
বিদায় দিন | (রাণীর প্রতি ) প্রেয়সি; আমাকে 
পুনয়ায় রাজসভায় যেতে হলো । 

অহল্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
জীবিতেশ্বর ! এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ/ যে, 
ক্ষণকালও নাথের সহবাস-ম্থখ লাভ করে ! 

রাজা। দেবি! এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ 
করা বুথা। লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ 
বিবেচনা ক'রে দেখলে সে নরদাস বৈ নয়। 
অতএব যাঁর এত লোকের সন্তোষণ কত্তে হয়, সে 

কি তিলার্দের নিমিভও বিশ্রাম কত্তে পারে? 

[ ভৃত্োর সহিত প্রস্থান । 

অহল্যা। ভগবতি ! চলুন, তবে আমরাও 
যাই। (ক্ৃষ্তার প্রতি) এসো মা--আমরা তোমার 
পুষ্পোগ্চানে একবার বেড়িয়ে আসি গে। 

কষা । যাবেমা? চল না।--দেখ, মা, আজ 

পিতা একবার আমার উদ্যান দেখলেন না। 

[ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর--রাজপথ 

( পুরুষবেশে মদনিকায প্রযেশ ) 

মদ। (শ্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার নাষ 

কি ভাই? আমার নাম যদনযোহন ! হাঃ হাঃ 
হাঃ! ন1 না, এমন ক'য়ে হাসলে হবে না। 

( আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার 
বেশটা হয়েছে যা হোক। কে বলে যে আমি 
বিলাসবতীর সী যদনিকা 1? হাঃ ছাঃ হাঃ! দূর 
হোক্, মনে করি যে হাস্বো না, আবার আঁপনা- 
আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্তচ্ড়ামণি। 
সে যখন আমাকে চিন্তে পারে নাই, তখন আর 
তয় কি? বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, এ 
বিবাহটা কোনমতে ন হয় ; তা হ'লে ধনদাসের 
মুখে একপ্রকার চুণকালি পড়ে। দেখা যাক, কি 
হয়। আমি ত ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে 
উপস্থিত হয়েছি ! আবার রাজা যানসিংহকে 
ককষ্ণকুমারীর নাম জাল ক'রে এক পন্ত্রও লিখেছি । 
হাঃ! হাঃ! হাঃ! পন্ত্রখান। যে কৌশল ক'রে লেখা 
হয়েছে, মানসিংহ তা পাবামাজ্ই কষ্ণার অন্তে 
একেবারে অস্থির হবে। রুক্িণীদেধী শিশুপালের 
হাত থেকে রক্ষা পাবান্স জন্তে যছধুপতিকে হেল্প 
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মিনতি ক'য়ে পত্র লিখেছিলেন, আময়াও সেরূপ 
ক'রে লিখে দিয়েছি । এখন দেখা যাক, আমাদের 
এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে। এ যে ধনদাস 

: মন্ত্রীর সঙ্গে এদিকে আস্ছে। আমি প্র মন্ত্রীকে 
বিলাসবতীর কথা যে ক'রে বলেছি, বোধ হয় এর 
মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চ'টে গেছে। 
দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। ( অন্তরালে 
অবস্থিতি )। - 

( সতাদাস ও ধনদাসেয প্রবেশ ) 

ধন। মন্ত্রী মহাশয়! যৌবনাবস্থায় লোক 
কিনাক'রে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে 
কখন কখন ভগবান্ কদর্পের সেবক হুন, সে কিছু 
বড় অনস্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্পবয়স, 
বিশেষতঃ আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি 
কাওড না হচ্ছে? 

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে, কিন্তু আমি 
শুনেছি যে, জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে 
একটা বারবিলাসিনীর এতদূর বাধ্য যে_ 

ধন। হাঃ হাঃ! বলেন কি মহাশয় ! 
কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে? 

সত্য। মহাশয়, আমি শুনিছি যে, সেই 
বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়! 

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়! নৈলে 
কি আমার মন টলে? (প্রকাশে) আজ্ঞা, 
আপনাকে এ কথ কে বল্পে? সে একটা সামান্তা 
স্ত্রী আজ আছে, কা'ল নাই । 

সত্য। মহাশয়, রাজননিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি 
তীমসিংছের জীবন-সর্বস্ব। তা তিনিযে এ কথা 
শুনলে এ বিবাছে সম্মত হন, এমন ত আমার 
কোন মতে বিশ্বাস হয় না। 

ধন। কিসর্বনাশ! মহাশয়! এ কথা কি 
মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত? 

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের 
শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের 

_ কথা প্রচার হলেই যে কত লোক কত কথা কবে, 
তার কি আর সংখ্যা আছে ? 

ধন। মহাশয়! চঞ্জ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি 
কেউ তাকে অবহছ্লে। করে? 

সত্য। আজ্ঞা, না, কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক 
নয়, এযে রাহ্গ্রাস। এতে আপনাদিগের নর- 
পতির প্রী সম্পূর্ণপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা । 

অলি 
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ধন। (স্বগত ) এ ত বিবম বিভ্রাট। বিজ্রাটই 
বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ 
যদি এই সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা 
হ'লেআর পায় কে? আমি ত ফাদ পেতেই 
ব'সে আছি। 

সত্য। মহাশয় যে নিরৃত্তর হলেন? 
ধন। আজ্ঞা না, ভাবছি কি, বলি, এ তুচ্ছ 

বিষয়ে যদি আপনার এতদূর বিরাগ জন্মে থাকে, 
তবে না হয়, আমি মহারাজকে এ সম্বন্ধে একখানি 
পত্র লিখি যে, তিনি পক্র পাবামান্র সে ছুষ্টা স্ত্রীকে 
দেশাস্তর করেন। তা! হ'লে বোধ করি, আর 
কোন আপত্তি থাকবে না। 

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর ম্থুপরামর্শ কি 
আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম করেন, তা 
হ'লে ত আর বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই। 

ধন। আজ্তা, এনা কর্বেন কেন? তামের 
পরিবর্তে স্বর্ণ কে ন! গ্রহণ করে? 

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হুই। 
আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন| যহারাজার 
সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন। 

[ প্রস্থান। 

ধন | (স্বগত ) আমাদের মহারাজের 
নুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। ভাল, 
এই যে জনরব, একে কি নীরব কর্বার কোন 
পম্থাই নাই? কেমন ক'রেই বা থাকবে? এর 
গতি মহানদের গতির তুল্য । প্রথমতঃ, পর্বত- 
নির্বর থেকে জল ঝরে একটি জলশিয়ের সৃষ্টি হয়, 
তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়, 
পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ 
করে। জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। ( মদনিকাকে 
দুরে দর্শন করিয়া) আহা হা! এ দুন্দর বালকটি 
কেছে! এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে। 
একেকি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশ্তে ). 
ওহে তাই, তুমি একবার এ দিকে এসো ত। 

মদ। অগ্রসর হইয়া আপনি কি আজ্ঞা 
কচ্ছেন? 

ধন। তোমার নাম কি ভাই? 
মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন। 

ধন। বাঃ! তোমার বাপ-মা বুঝি তোমার 
রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে 
কি কর ভাই? 
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মদ। আজে, আমি রাজসংসারে থেকে আবার তুমিও পাগল হ'লে না কি? এনিয়ে তুমি 

লেখাপড়া শিখি। 
ধন। হুঁ ! যুক্তাফলের আশাতেই লোকে 

সমুদ্ধে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থ-রদ্বাকর। তা 
ভুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? 
কেন, তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যাই 
ছোক্, তুমি রাজনন্দিনী কষ্ণাকে দেখেছ? 

মদ। আজ্ঞা, দেখবো নাকেন যারা চন্ত্র- 

লোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে 
বাকী থাকে? | 

ধন। বাহ্বা,বেশ | আচ্ছা ভাই, বল 
দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন? 

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার 
সাধ্য নয়। কিন্ত তিনি বিলাসবতীর কাছে নন। 

ধন। আ্যা-কার কাছে নন? 
মদদ । ও মহাশয়! আপনি কিছু কানে খাট বটে? 

বিলাসবতী-_বিলাসবতী ! শুনৃতে পেয়েছেন ? 
ধন। অআ্যা!-_বিলাসবতী কে? 
মদ। হাঃ হাঃ! বিলাসবতী কে, তা কি 

আপনি জানেন না? হাঃ হাঃ হাঃ! 
ধন । (স্বগত) কি সর্বনাশ! তার নাম এ 

ছোঁড়া আবার কোথা থেকে শুনলে? (প্রকাশে ) 
আমি তাকে কেমন ক'রে জান্বো ? 

মদ। আঃ! আমার কাছে আর মিছে ছলন। 
করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা! বল্ছিলেন, 
আমি তা সব শুনেছি । 

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক 
আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাস্ত্রে) হ্যা, দেখ 
তাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, কিন্তু অন্ের 
কাছে আর এ কথার প্রসঙ্গ করো না। 

মদ। কেন, তাতে হানি কি? 
ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু 

. মিঠাই খেতে দিচ্চি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় 
তোমার থেকে কাজ কি? 

মদ। (সরোষে ) তুমি ত তারী পাগল হে! 
আমাকে কি কচিছেলে পেয়েছ যে, মিঠাই দেখিয়ে 

1 
ধন। তবে বল তাই, তুমি কি পেলে সন্ধষ্ট হও? 
মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে এ যে 

আছে, এটি আমাকে দাও, তা হ'লে আমি আর 
কাকেও কিছু বল্ব ন। 

ধন। ছি তাই, তুমি আমাকে পাগল বল্ছিলে, 

কিকর্বে? একি কাকেও দেয়? 
মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর 

কাছে যাই! (গমনোগ্ভত ) 
ধন। ওহে ভাই! আরে দীড়াও, রাগভরেই 

চল্লেযে! একটা কথাই শুনে যাও। (ম্বগত ) 
এ কথা প্রচার হ'লে সব বিফল হবে। এখন করি 
কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দিই কেমন ক'রে? 
কি করা যায়? দিতে হলো! হায়! হায়! 
এ অঙ্ুরী 'ষে কত যত্বে মহারাজের কাছ থেকে 
পেয়েছিলুয, আর ভাবলে কি হবে ? 

মদ। ও মহাশয়! আপনি কাদছেন না কি | 
হাঃ হাঃ হাঃ! 

ধন। (ম্বগত)কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু 
আমাকে ঠকালে ছে! ছি!ছি! আরকিকরি? 
দিই, তাল, এ কর্মট1! সফল কত্বে পাল্লে, রাজার 
নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। 
(প্রকান্তে ) এই নেও ভাই, দেখো তাই, এ কথা 
যেন প্রকাশ না হয়। 

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞে, তবে আমি 
চল্লেম। (অন্তরালে অবস্থিতি ) 

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হততাগা ! আজ 
যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বল্তে 
পারি না। আর কি হবে, যাই, এখন বাসায় যাই। 

| প্রস্থান। 

মদ। (অগ্রসর হইয়া শ্বগত ) ছাঃ হাঃ! ধন- 
দাসের ছুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হাঃ হাঃ! 
বেটা যেমন ধূর্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে । এখনই 
হয়েছে কি? একে সমুচিত শান্তি দিতে হবে, তা 
নইলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই 
না? একবার নারীবেশ ধ'রে রাজকুমারী কৃষ্ণার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা 
কিদ্দিব? (চিন্তা করিয়।) হা, তাই ভাল ! যরু- 
দেশের রাজা মানসিংছের দূতী। হাঃ হাঃ হাঃ! 

[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
উদয়পুর রাজ-উদ্ান 

(অহল্যাদেবী এবং তপস্থিনীর প্রবেশ ) 

তপ। মহ্ষি! এ পরম আহলাদের বিষয় 
বটে। জয়পুরের রাজবংশ তগবান্ অংশুমালীর 



এক মহাতেজোময় অংশ-শ্বদপ | তা মহারাজ জগৎ- 
সখ যে ক্ৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাল্র, তার সন্দেহ 
নাই। 

অহল্যা। আজ্ঞা, ই, এ কথা অবশ্ই শ্বীকার 
কত্তে হবে। 

তপ। আমিশুনেছি যে, রাজার অতি অল্প 
বয়স; আর তিনি এক জন পরম ধর্পরায়ণ ও 
বিষ্যান্থুরাগী পুরুষ । 

অহ্ল্যা। আপনার আশীর্বাদে যেন এ সকল 
সত্যই হয়। প্রবল ঝড় কমলিনীকে ছিব্ন-ভিন্ন 
ক'রে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা 
যেন দ্বিগুণ ডে উঠে। 
পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে ? (চিন্তা করিয়।) 
কি আশ্তর্্য! তগবতি! আমি এই কৃষ্ণার 
বিবাহের বিষয়ে যে কতরৃর ব্যগ্র ছিলেম, তার 
আর কি বলবো ? কিস্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, 
এ কথা আমার মনে উদয় হ'লে আমার প্রাণটা 
যেন কেদে উঠে। (রোদন) 

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না, হ'তেই 
ত পারে। 

অহুল্যা। ভগবতি ! -.আমার এ হৃদয়-সরো- 
বরের পন্মটি কাকে দেবো? কে তুলে নিয়ে চ'লে 
যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে 
পালন কল্পলেম, তাকে আমি কেমন ক'রে পরের 
হাতে দেবো! ? আমার এ আধার ঘরের মণিটি গেলে 
আমি কেমন ক'রে প্রাণধারণ করবো! ? ( রোদন ) 

তপ। দেবি! এ সকল বিধাতার নিয়ম। 
যেখানে কন্তা, সেইখানেই এ যাতনা! সহা কতে 
হয়। দেখুন, গিরিমহিষী মেনক] সংবৎ্সরের মধ্যে 
তাঁর উমার চন্ত্রানন কেবল তিনটি দিন বৈ দেখতে 
পান না। তা ওচিস্তা বৃথা । চলুন, এখন আমরা 
অস্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ 
রাজসভ। থেকে উঠেছেন । 

অহল্যা। যে আজ্তে, তবে চলুন। 
্ [ উভয়ের প্রস্থান 

(কষ্চকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ। বল কিদুতি? তোমার কথা শুন্লে 
আমার তয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে 
এলে? 

মদ। রাজনন্দিনি! পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে 
উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখী সকল তার 

পি 

গুণহীন স্বামীর হাতে 

২০৯ 

পশ্টাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। 
কিন্ত আপনার চন্দ্রবদন দেখে আমি সে সব ছুঃখ 
ভুল্লেম। | 

কৃ । ভাল দুতি! রাজা মানসিংহ আমার 
পিতার কাছে দৃত না তোমাকে আমার 
কাছে পাঠালেন কেন? 

'মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি! আপনি অতি 
বুদ্ধিমতী, আপনি ত বুঝতেই পারেন । যে যাকে 
ভালবাসে, স্ব তার মন না জেনেই কি কোন কর্মে 
হাত দেয়? 

কষ্চ। ( সহাম্তবদনে ) কেন 1? তোমাদের 
মহারাজ কি আমাকে ভালবাসেন ? | 

মদ। রাজনন্দিনি! ভালবাসেন কি না, তা 
আবার জিজ্ঞাসা কচ্চেন? আমাদের মহারাজ 
রাত-দিন কেবল আপনার কথাই ভাবছেন, 
আপনারই নাম কচ্চেন; তাঁর কি আর কোন 
কর্মে মন আছে? | 

কষ্ণচ | কি আশ্যর্্য! তিনিত আমাকে 
কখনও দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমাতে 
অন্ুরক্ত হলেন, এর কারণ? তাল দুতি! বল 
দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী? 

মদ | রাজনন্দিনি! মহারাজের এখনও 
বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা 
করেছেন যে, আপনাকে না পেলে তিনি আর 
কাকেও বিবাহ করৃবেন না। 

কৃষ্ণ । সত্যনা কি? 
মদ। রাজনন্দিনি! আমি কি আপনার 

কাছে আর মিথ্যাকথা বল্ছি। মহারাজ আপনার 
রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পরে লোকের মুখে 
আপনার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল 
হয়ে উঠেছেন। 

. ক্ষ্চ। দূতি! আমার মাথা খাও, তুমি 
যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজ! দেখতে কেমন ? 

মদ। রাজনন্িনি! তার রূপের কথা এক 
এক ক'রে আপনাকে আর কি বল্ুবো? তার 
সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখনও দেখি 
নাই। আহা, রাজনন্দিনি! সে রূপের কথা 
আমাকে মনে ক'রে দিলেন, আমার মনটা যেন 
একেবারে শিউরে উঠলো । আ মরি মরি! কি 
বর্ণ! কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দ্প। রাজ- 
নন্দিনি! আমি সঙ্গে ক'রে মহারাজ্ধের একখান। 
চিন্রপট এনেছি ; আপনি যদি চাঁন ত কোন সময়ে 



ৰা * ১ শি 

নি 

1৯ ॥ না 

২১৩ 

দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পার্বেন যে, 
তার কেমন বূপ। 

কৃষ্ণ । (হ্থগত) এ দৃতীর কথা কি সত্য হবে? . 
হু'তেও পারে। (প্রকান্তে ) দেখ, দুতি! তুমি 
আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, এখন আমি 
যাই। মার সথীরা ই সরোবরের কে মার 
অপেক্ষা কচ্ছে। 

মদ। যে আজ্ঞা । 
কৃষ্ণ । (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া ) দেখো, তুমি 

ভূলো না দতি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক 
কথা আছে। [ প্রস্থান। 

মদ। (ম্বগত ) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী . 
বলে, কিন্তু মহারাজ যদি এ রত্বটি পান, তা হ'লে কি 
আর তার মৃখ দেখৃতে চাইবেন? আহা ; এমন 
রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আহা! 
এমন সরলা স্ত্রীকি আর হবে? (চিন্তা করিয়া ) 
সেযষা হোক, এর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে 

একবার ভাল ক'রে লওয়াতে পাল্লে হয়। নদী 
একবার সমুদ্রের অতিুখী হ'লে আর কি কোন 
দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া ) রাজ] মানসিংহের 
দূত যে অতি ত্বরায় এখানে আস্বে, তার কোন 
সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ 
এই দিকে আস্ছেন। আমি এই গাছটার আড়ালে 
হি (অন্তরালে অবস্থিতি ) 

- (রাজার সহিত অহুল্যাদেবী এবং 
তপদ্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ) 

তপ। মহারাজ! রাজদূতের নামট1 কি বলু- 
ছিলেন? 

রাজা । আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে 
অতি গুণবান্ আর বহুদর্শা। আর রাজা জগৎ- 

সিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তার নুখ্যাতিও বিস্তর। 
তপ। মহারাজ! আমাদের প্রতি তগবান্ 

একলিঙ্গের অসীম কৃপা বন্ৃতে হবে। এই দেখুন, 
কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুলতিলক রামচন্ত্রকে 
জানকীগ্ছন্দরীর পাণিগ্রহণ ক'ত্তে এনে উপস্থিত 
ক'রে দিলেন। এ হ'তে আর আনন্দের বিষয় কি 
আছে বলুন? 

রাজা । আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীব্বাদ। 
তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়- 

ক্রিম্নাটি স্থুসম্প্ন হ'লে আমি আবার তীর্থযাআয় 

4. শপ) 

নির্গত হব। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুতকর্ধ 
শীগ্রই করা উচিত। 

অহ্ল্যা। নাথ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন 
কি? আমার কৃষ্ণা_( রোদন ) 

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়! এ গুভ- 
কর্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা 
উচিত ? 

অহল্যা। প্রাণেশ্বর।! আমার হৃদয়নিধিকে 
কেমন ক'রে এক জন পরের হাতে সমর্পণ 
করবো ? (রোদন) 

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া! ) দেবি! বিধা- 
তার লিপি কে খণ্ডন কত্বে পারে? ভেবে 
দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আগেই বা 
কোথায় ছিলে? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চ'লে 
আস্ছে। কত শত কুম্থমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ 
লোকে এক উদ্ান থেকে এনে আর এক উদ্ভানে 
রোপণ করে, আর তারাও নূতন আশ্রমে ফল-ফুলে 
শোভমান হুয়। 

( নেপথ্যে গীত ) 

আশা-গৌরী- আড়া 
অন্থখী ভ্রমর-দলে | 

নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥ 

অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল, 
কুমুদ হেরি হাসিল, 

যুবক যুবতী, হরধিত অতি 
বিরহ্িণী ভািছে আখি-জলে । 

চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত, 
কপোতী পতি-মিলিত, 

নিশি আগমনে, কেহ মুখী মনে, 
কার মনঃ দছিছে ছুঃখানলে॥ 

রাজা । আহা! 
অহল্যা। মহারা্ ! আমার এ কোকিলটি এ 

বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর বাঁচবো ? (রোদন ) 
তপ। মহিষ! আপনি এত উতল৷ হবেন 

না। দেখুন, আপনার ছুঃখে মহারাজও অতি 
বিষ& হুচ্ছেন। 

(ককষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ ) 

রাজা। এসো, মা! এসো। (শির্দ্বন) 
' ক্কঞ্চ। পিতঃ! মা আমার এমন কচ্ছেন 
কেন? তুমিকাদ কেনম1? 



কৃষ্ণকুমারী নাটক ৃ 

অহুল্যা। (কৃষ্টাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) 

বাছা, তুমি কি এত দিন পরে তোমার এ 
ছুঃখিনী মাকে ছেড়ে চল্লে? আমার আর কে 
আছে ম! যে, আমাকে এমন ক'রে মা ব'লে 
ডাকবে? ( রোদন) 

কষ । সেকিমা? তোমাকে ছেড়ে আমি 
কার কাছে যাব মা? (রোদন) ৃ 

রাজা । তগবতি! মোহম্বপ কুম্থমের 
কণ্টক কি সামান্ত তীক্ষ? 

তপ। আজ্ঞা | তার সন্দেহ.কি 1? এই জন্তই 
পূর্বকালে ল প্রায় অনেকেই সংসারধর্ 
পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হতেন । 

( ভূত্যের প্রবেশ ) 
রাজা । কি সমাচার রামপ্রসাদ ? 
ভূতা। ধর্্াবতাঁর! মরুদেশের ঈশ্বর রাজা 

মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন। 
রাজা । (স্বগত ) রাজা মানসিংহ আমার 

নিকট দত পাঠিয়েছল? (প্রকান্তে) আচ্ছা, 
সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কর্তে বল্ গে 

আমি ত্বরায় যাচ্ছি। 
ভৃত্য । যে আজ্ঞেমহারাজ! [ প্রস্থান । 

রাজা। প্রিয়ে! চল, আমর] অস্তঃপুরে যাই, 
আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হ'লো। 

কৃষ্ণ । (স্বগত ) এ দূতের কথা যদি সত্য হয়, 
তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যই এসেছে, 
এখন পিতা কি স্থির করেন, বল! যায় না। 

অহল্যা। চলুন, ( তপস্থিনীর প্রতি ) ভগবতি, 
আপনিও আন্মন। [ সকলের প্রস্থান। 

মদ। (চিত্রপটহুত্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত ) 
আহা! রাজমহ্ষীর শোঁক দেখলে বুক ফেটে 
যায়। তা এমন মেয়েকে মা-বাপে যদি এত স্সেছ 
না করবে, তবে আর করবে কাকে? এই যে 
নৃতন দুত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল ক'রে 
জানতে পেলেম না ; যাই, দেখি গে বৃত্তান্তটা কি! 
আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্ছে যে, দূত রাজ 
মানসিংহই পাঠিয়েছেন আহা ! পরমেশ্বর যেন 
তাই করেন! এখন গিয়ে ত আবার পুক্লুষবেশ 
ধরি গে। যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ 
ধনদাসের সর্বনাশ করবো । হাঃ হাঃ ! যারা 
স্ত্রীলোককে অবোধ ব'লে স্বণা করে, তারা এটা 
ভাবে না যে, স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম। যে 

বা। 
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মহাদেব জ্রিতৃবলকে এক নিমিষে নষ্ট কত্তে পারেন, 
ভগবতী কৌশলক্রমে স্তবাকে আপনার পদতলে 
ফেলে রেখেছেন। হায়, হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির 
কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, 
ধনদাসের কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি ।_ 
এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে 
আস্ছেন। হয়েছে আর কি।-মুখ দেখে বেশ, 
বোধ হচ্চে, মনটা যেন একটু ভিজেছে। তাই 
যদি না] হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে 

চাঁন কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। 
দেখি না, তাঁতে কি ভাব ঠীড়ায়। হাঃ হাঃ হাঃ! 
এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমুত্তি নয়। 
নাই বা হ'ল, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল 
হোক্ না কেন, ইঁদুর ধর্তে পার্লেই হয় । 

( কৃষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ। এই যে দূতি! তুমি আমার তল্লাস 
কচ্চো নাকি 1? তোমাদের মহারাজ যে দূত 

পাঠিয়েছেন, আমি শুনে এলাম | আমি ভেবে- 
ছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই 

লে। 
মদ। রাজনন্দিনি! তাও কি কখন হয়? 

আমাদের মত লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে 

থাকে? 

কৃষ্ণ । দেখ দুতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, 
একটা ন1 একটা! বিষম বিবাদ ঘ'টে উঠবে। তুমি 
কি শোননি যে, জয়পুরের রাজাও আমার জন্তে দূত 
পাঠিয়েছেন ? | 

মদ। রাজনন্দিনি ! তাতে কি আমাদের 

মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি 

জয়পুরকে এই মুহূর্তে তশ্মরাশি ক'রে ফেলুতে 

পারেন। 
কৃষ্ণ । ( সহাম্কবদনে ) তুমি ত তোমার রাজার 

গ্রশংস! সর্বদাই কচ্চো । তা দেখি, কি হয়। 
মদ। রাজনন্দিনি! আপনি মহারাজের দিকে 

হ'লে তাকে আর কে পায়? 
কষচ। (হাসিয়া) দেখ দূতি! পার্জাত- 

ফুল লয়ে ইন্জের সঙ্গে যছুপতির বিবাদ ত আস্ত 
হ'লো, এখন দেখি, কে জেতেন। তুমি এখন 
তোমাদের রাজদুতের সঙ্গে দেখা কর গে। 

মদ। যে আজ্ঞা, (কিঞ্ণৎ গিয়া পুনরাগমন 
পূর্বক ) রাজনন্দিনি! আপনাকে যে আমাদের 



১২ 

ম্ারাজের একখান! চিন্রপট দেখাব বলেছিলেম, 
এই দেখুন, (হস্তে প্রদান ) এখানি এখন আপনার 
কাছে থাকুক, আমাকে আবার ফিরিয়ে দেবেন । 

[ প্রস্থান। 

কষ্চ। (শ্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মান- 
সিংহের কথা শুনে আমার মনট। যে এত চঞ্চল 

হলো, এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়| ) আ্যা, এমন রূপ! আহা, কি অধর, কি 
হস্ত, এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? 
আ মরি মরি! ও দুতী যা বলেছিল, তা সত্য 
বটে। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা 

হবে? আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো । 
না, এখানে থাক] উচিত নয়, কে আবার এসে 
দেখবে, যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে 
নির্জনে চিত্রপটখানি দেখি গে। আহা, কি 
চমৎকার | 
[ চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান ূ 

তৃতীয়াঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর--রাজনিকেতন-সম্মুখ 

( মরুদেশের দূত এবং পুরুষবেশে 
মদনিকার প্রবেশ ) 

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা 
কি সত্য? 

মদ। আজ্ঞা, হ1, সত্য বৈকি? রাজকুমারী 
পত্র লিখে আমাকে দেন; তার পর আমি এক 
জন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে 
পরাঠাই। 

দুত। তা ছোক্, আমাদের মহারাজের অতি 
লৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হ'লে তোমাদের 
স্বকুমারী কি তার প্রতি এত অন্থরক্ত হন? আহা! 
বিধাতার কি অস্ভুত লীলা ! কেউ মহামণির লোভে 
অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ তা 
পথে কুড়িয়ে পায়। এ সকল কপাঙ্পগুণে ঘটে 
বৈতনয়। মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ 
হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবে ? 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

মদ। দেখুন দুত মহাশয়! আপনি একটু 
সাবধান হয়ে চল্বেন। এ পক্ত্রের কথা যেখানে 
সেখানে প্রকাশ কর্বেন না, তা হ'লে রাজনন্দিনী 
লজ্জায় একবারে প্রাণত্যাগ কর্বেন। 

দ্বত। হা, সেকি কথা? আমি ত পাগল 
নই। ওকথাও কি প্রকাশ কত্তে আছে ? 

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, একে 
বোধ হয়, আপনি তাল ক'রে চেনেন না। 

দূত। না, ুর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ 
নাই। 

মদ। মহাঁশয়। ওটা যে আপনাদের রাজার 
কত নিন্দা করে, শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির 
ন্যায় জ'লে উঠবেন। 

দূত। বটে? 
মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্স্ত 

ক্ষপ্র। তা আপনাকে কি বল্বো ? মহাশয়! ওকে 
একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় 
ভাল হয়। 

দূত। কেন? ওটা বলেকি? 
মদ। মহাশয়! ওটা যা বলে, সে কথা 

আমাদের মুখে আন্তে লজ্জা করে । ও লোকের 
কাছে ঝলে বেড়ায় কি যে, মহারাজ মাননিংহ 
একটা ষ্টা স্ত্রীর দত্তক-পুত্রমাত্র, আর তিনি মরু- 
দেশের প্রকৃত অধিকারী নন। 

দূত। আ্যা, কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা ? 
কি বল্বো, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নতুবা এই দণ্ডেই ওর 
মস্তকচ্ছেদন কত্ডেম। 

মদ। মহাশয়! এতে রাগলে চল্বে না। যদি 
বাক্যবাণ দ্বারা ছুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, 
ভালই, নচেৎ অন্ত কোন অত্যাচার করাটা তাল 
হয় না। 

দুত। আচ্ছা, আমি রাজমন্ত্রীর কাছে যাই, 
এর পর ষা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগাঁলের 
মুখে সিংহের নিন্দা? এ কি কখন সহ হয়? 

| প্রস্থান। 

মদদ । (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে 
দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে 
রাজনদ্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, 
এও বড় আশ্চর্য্য ! আমি এক জন বেস্তার সহ্চরী; 
বনের পাখীর মতন কেবল স্েচ্ছার অধীন, কখনই 
সংসার-পিঞ্জরে বন্ধ হই না, কিন্ত, ম্বকুমারী 
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রাজকুষারীর প্রকৃতি দেখে আমার যনট1 'এমন হলো 

কেন? সত্য বটে, লজ্জা আর ন্ুুশ্লীলতাই স্ত্রীজাতির 
প্রধান অলঙ্কার। আছ ! এছুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে 
যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলেম, তা কেবল 
এখন বুঝতে পাচ্ছি। এই যে ধনদাস এ দিকে 
আস্চে। 

( ধন্দাসের প্রবেশ ) 

মহাশয়! তাল আছেন ত? 
ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত 

তাই? তুমি সে অন্গুরীটা কোথায় রেখেছ? 
মদ। আজ্ঞে, আপনাকে বল্ৃতে লজ্জা করে, 

বোধ হয়, আপনি তা শ্ুনূলে রাগ কর্বেন। 

ধন। সেকি? কেন? রাগ কর্ুবেো কেন? 

মদ | আজ্ঞা, তবে শুনুন, এই নগরে মদনিকা 

ব'লে একটি বড় স্থন্দরী মেয়েমান্গষ আছে, তাকে 
আমি বড় তালবাসি। সেই আমার কাছে অঙ্গুরীটি 
কেড়ে নিয়েছে। 

ধন। কি সর্বনাশ ! তেমন অমূল্য রত্ব কি একটা 
বেশ্তাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি 

ছে। ছিঃ! ছিঃ ! আর তুমি এত অল্পবয়সে এমন সব 
লোকের সঙ্গে সহবাস কর? 

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বল্লেন, রাগ 
কর্বো না, তবে আবার রাগ করেন কেন? 

ধন। (স্বগত ) তাও বটে, আমিই ব৷ রাগ করি 

কেন? ( প্রকাশে ) হাঃ হাঃ! ওহে । আমি তামাসা 
কচ্ছিলেম। তা ছোক্, তুমি দেখছি, এক জন রসিক 
পুরুষ হে! ভাল, তোমার মদ্রনিকা কোথায় থাকে 
তাই? . 

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী এই গড়ের বাইরে । 
ধন। (স্বগত ) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান 

পেলে অঙ্গুরীটা না! হয় কিছু দিয়ে কিনে নেওয়ার 
চেষ্ট1 পাওয়া যায়। আর যদি সহজে ন! দেয়, তারও 
উপায় করা যেতে পারে । (প্রকাশ্তে ) ই1, কোথায় 
বল্পে ভাই? 

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে । 
ধন। ভাল, সেই মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত? 
মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়! এ দিকে 

দেখছেন, রাজ মানলিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই 

দিকে আস্ছেন? র 
ধন। ভাল কথা মনে কল্পে ভাই ! তোমা 

আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বল্তে বলেছিলেম, তা! 
বলেছে! ত? 
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মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি 

কখনও অবহেলা আছে ? 
ধন। তোমার যে তাই কত গুণ, তা আমি এক 

মুখে কত বল্বো ? তা বল দেখি, তোমার মদনিকা 
কোথায় থাকে? 

মদ। তার জন্তে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন 

কেন? এক দিন না হয় আপনার সঙ্গে তার দেখা 

করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন 

যাই, আর দীড়াব না। (স্বগত ) দেখি, এ ঘটক 
তায়ার তাঁগ্যে আজ কি ঘটে ! [প্রস্থান । 

ধন। (স্বগত ) অন্ুুরীটির উদ্ধার না কল্পে 
আমার মন কোনমতে স্থির হচ্চে না। সেটির মূল্য 
প্রায় দশ হাজার টাকা! । তা কি সহজে ত্যাগ করা 

যায়? আহা ! মহারাঁজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে 

সেটি পেয়েছিলাম, 'তা মনে পড়লে চক্ষে জল 
আসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আমার হাত-ছাঁড়। 

হ'তে পার্তো না। দেখি, মদনিকার বাড়ীর 

সন্ধানটা পেলে একবার'বুৰ্তে পারি। ধনদাসের 
চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে? 

( সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ ) 

সত্য। এই যে ধনদাপ মহাশয় এখানে রয়ে- 
ছেন। তা চলুন, একবার রাজসতাতে যাওয়া যাক্। 

দূত। মহাশয়! ইনি রাজা জগৎসিংছের 
দূত না? 

সত্য । আজ্ঞা, হাঁ। 
দূত । (ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়! আমর! 

যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্বের আশায় এ দেশে 
এসেছি, তখন উতয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটে, কিন্তু তা 
বলে আমাদের পরম্পরে কি কোন অসম্ধযবহার 

করা উচিত? 
ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়? 
দুত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা 

করি, বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যে- 

শ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত. 
ক রর ? ছি 

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথা আপনাকে 

কে বলে? 
দূত। মহাশয়! বাতাস না হলে বৃক্ষপল্পব 

কখনই নড়ে না। 
ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ 

কর্বার ইচ্ছে বটে? 
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দুত। আপনার সঙ্গে বিবাদ করায় কি ফল? 
কিন্ত আপনি যে দুক্কর্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার 
সন্দেহে নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্ঠাদাস; 
নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ এই সকল বিষ্ভাতেই পরম 
নিপুণ; তা তিনি কি রাজেন্ত্রকেশরী মানসিংহের 
সমতুল্য ব্যক্তি? না, কুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার 
উপযুক্ত পাত্র? 

ধন। ( সত্যদাসের প্রতি ) মহাশয়, সুনূলেন 
ত! (কণেহত্ত দিয়া দুতের প্রতি ) ঠাকুর, কি 
বল্বো, তৃযি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হলে তোমাকে 
আজ ছাড়তেম না। 

দূত। কেন? তুমি কিকতে? বড় স্পর্ধা 
যে? 

সত্য। মহাশয়ের! ক্ষান্ত হউন। আপনাদের 
এ বৃথা বাগৃদ্বন্দে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এ 
স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌভন্ত প্রকাশ করা 
উচিত? 

ধন। হী, সত্য বটে; কিন্ত আপনি বিবেচন! 
করুন, আমার অপরাধ কি? ইনিই ত বিবাদ 
কচ্ছেন। ১ ৯ প 

| (বলেঙ্ত্রসিংহের প্রবেশ ) 

.. 'বলেন্র। একি মহাশয়? আপনাদের মধ্যে 

ঘোর ছন্দ উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্যভেদ 
২ হ'তে না হ'তেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্পেন ? 
এ. দূত। আজ্জে না, বুদ্ধ আরম্ভ ছবে কেন? তবে 

“একি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি ছুই 
একট! ছিতোপদেশ দিচ্ছিলেম। 

বলেন্্র। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন, 
দেখি। আপনার এই ইচ্ছা যে, উনি এ বিবাহের 
আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? 

হাঃ হাঃ হাঃ! 
ধন। হাঃ হাঃ হাঃ! আজ্ঞা, একপ্রকার তাই 
| 

_দ্বুত। আজ্ঞা, হা, আমার বিবেচনায় গুর 
তাই করা উচিত হচ্ছে । মহাশয় ! মান বড় পদার্থ। 
অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবছেলা 
করা অতি অকর্তব্য। 

বলেন্ত্র। হাঃ, ছাঃ! দৃত মহাশয়, আপনি যে 
দেখছি ম্বয়ং চাণক্য-অবতার ! ভাল, মহাশয় ! 
(অমি শুনেছি যে, আপনাদের মরুদেশে পৃথিবী ন] 
কি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন, তা বনুন দেখি, 
আপনাদের রাজকন্ধন কিরূপে চলে ট 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

দূত। বীরবর! বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে ফেউ ক্ধি 
সংসার করেনা? 

বলেন্ত্র। হাঃ! হাঃ! বেশ! (ধন্দাসেয 

প্রতি) ওগো! মহাশয়, আপনাদের অন্থরদেশের 
বর্ণনাট। একবার করুন দেখি শুনি ? | 

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য যে, তার, বর্ণন] 
করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অন্বরের স্বখ- 
সম্পত্তির স্ুচারুরূপে বর্ণনা হয় না। মহাশয়! 
আমাদের অন্বর সাক্ষাৎ অন্বরপ্রদেশই বটে। 
সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুল তুল্য দ্বন্দর, আর মেঘে 
যেমন সৌদামিনী আর বারিবিঙ্গু। রাজভাণ্ারে 
তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি; তাতে আবার 
আমাদের মহারাজ ত শ্য়ং শশধর-_ 

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন! 
বলেন্ত্র। হাঃ হাঃ! কি বল, ধনদাস? 
ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বল্ব? পেচক 

সুর্যের আলো ত কখনই সহা করতে পারে না। 
আর যদিও ক্ষুধার গীড়নে রান্রিকালে কোটয়ের 
বাহির হয়, তবু সে চক্রের প্রতি কখনও প্রকাশিত 
নয়নে দৃষ্টিপাত কত্তে পারে না। তেজোময় বন্ধ- 
মাত্রই তার চক্ষের বিষ। 

বলেম্্র। হাঃ হাঃ! কেমন দুূতবর ! এইবার 
(নেপথ্যে যন্ত্রধবনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বা) 

সত্য। এই যে মহারাজ রাঁজসভায় আসছেন। 
চলুন, আমরা এখন যাই। 

( রক্ষকের প্রবেশ ) 

রক্ষক। ( যোড়করে ) বীরবর ! গণেশগঙ্গাধর 

শাস্ত্রী নামে এক জন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবিয় 
থেকে নিংহ্দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার 

কি আজ্ঞা হয়? 
বলেম্ত্র। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? 

আচ্ছা, তাকে রাজসভায় নে যাও) আমি যাচ্ছি। 

চলুন, তবে আমরা সকলেই একবার রাজসতায় 
যাই। [ সকলের প্রস্থান । 

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

মদ। (ন্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি 

হয়েছে, আর এ নগরে বিলম্ব কর্বার প্রয়োজন 

কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনদিনী রাজা 

মানসিংছের উপর এমন অঙ্থরাগিণী হয়েছেন যে, 
তিনি জগৎসিংছের নাম শুনলে একেবারে যেন 

জলে উঠেন) আমার, পত্র পেয়ে মানসিংহও 
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দুত পাঠিয়েছেন? তবে আর এখানে সির 
রা যাব বটে, কিন্ত রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে 
প্রাণ যেন কেমন করে। আহা! এমন ম্ুশীল। 

মেয়ে কি আর ছুটি আছে? হে পরমেশ্বর! এই 
যে বনে আগুন লাগিয়ে চল্লেম, এ যেন দাবানলের 
রূপ ধরে এ কুরঙ্গিণীকে দ্ধ লাকরে। প্রভূ! 
তুমিই একে কৃপা ক'রে রক্ষা করো । যাই, আমাকে 
আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পৌছিতে হবে । 

[ প্রস্থান। 

' দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
উদয়পুর- রাজ-উদ্যান 

(তপন্থিনীর প্রবেশ ) 

তপ। (ম্বগত ) কি আশ্চর্য ! আমিব্ত্রিপতিতে 
তগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কষ্চকুমারীর বিষয়ে 
যে কুস্বপগ্রুণা দেখেছিলেম, তা৷ কি যথার্থ ই হলো? 
রাজা মানসিংহ ও রাজা জগতৎসিংহ উভয়েই যখন 
রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ-আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ 
করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত 
হবে? না, এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রছে বনস্থলীর সামান্ত 
দুর্দশা ঘটবে ? হায়, হায় ! বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! 
(দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই 
সত্য | কৃষ্ণাও দেখছি, রাজা মানসিংহের প্রতি 
নিতান্ত অন্ভরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব 
কথা রাজমহ্ষীকে একবার জান।ন কর্তব্য । 

[ প্রস্থান । 

( কষ্চকুমারীর প্রবেশ ) 

কৃষ্খ। (স্বগত ) সে দূতীটি পাখা হয়ে উড়ে 
গেল নাকি? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে 
লোক পাঠিয়েছি, তার সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া ) কি আশ্চর্য্য ! এ যে কি মায়াবলে আমাকে 

এত উতল! ক'রে গেল, আমি ত তার কিছু বুঝতে 
পাচ্ছি না। হা রে অবোধ মন ! কেন বৃথা এত চঞ্চল 
হোস? নিশার ম্বপ্রকি কখন সফল হয়? এ দূতীটি 
কি আমাকে ছলনা ক'রে গেল? তাই বা কেমন 
ক'রে বলি? ওদের রাজার দৃত পর্যস্ত এসেছে। 

(চিন্তা করিয়া ) ভগবতী কপালকুগ্ডলাকে আমার 
মলের কথাগুলি ব'লে কি ভাল করেছি? তা এরূপ 
রহস্ক কি গোপন ক'রে রাখ! যায়? যেমন কীট 
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৮৮7 এও তাই করে। প্র 
যে ভগবতী মা'র সঙ্গে কথ! কইতে কইতে এই 
দিকে আস্চেন। বুঝি আমার কথাই হুচ্ছে। 
ওম! ছি! ছি! কিলজ্জা! মা শুন্লে বল্বেন 
কি? আমি মাকে এমুখ আর কেমন ক'রে দেখাব ? 
বিধাতা যে আনৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় 
না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই। 

[প্রস্থান । 

(খহব্যাদেবীর সহিত তপন্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ) 

রর _ অহল্যা। ধলেন কি ভগবতি? আপনিই কি 
এ কথা কষ্ণার মুখে শুনেছেন ?, 

তপ। আজ্ঞা, হা, সেই আপনিই বলেছে। 
অহল্যা। কি আশ্চর্য্য ! 
তপ। মহিষি! লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরের 

দৌবারিকস্বরূপ। তার পরাভব কর৷ কি সহজ কর্ম? 
আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হয়েছি, 
তা আপনাকে আর কি বলবো ? 

অহল্যা। আহা, এই জন্তেই বুঝি মেয়েটিকে 
এত বিরস-বদন দেখতে পাই? ভাল, তগবতি | 
রুষ্ণ। যে রাজা মানসিংহের উপর এত অন্থরাগিনী 
হ'লো, এর কারণ কিছু বু্তে পেরেছেন? 

তপ। মহিষি! ও সকল দৈবঘটনা। এঁষে 
ু্ষ্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটুলেই হুর্ধ্যদেবের 
পানে চেয়ে থাকে ; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ 
বল্তে পারে না। 

অহুল্যা । হৃর্যযদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে 
হুধ্যমুখী তার অধীন হয়, আমার কৃষ্ণা ত আর 
রাজ৷ মানসিংহকে দেখে নাই ? 

তপ। দেবি! মনশ্চক্ষু দিয়ে লোক কি ন! 
দেখতে পায়? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি 
লীলা-খেলা, তা কি আপনি জানেন না? দময়স্তী 
সতী কি রাজ! নলকে আপন চম্খচক্ষে দেখে তার 
প্রতি অন্তুরাগিণী হয়েছিলেন ? ( সচকিতে ) আহা ! 
কি মনোহর সৌরত ! দেবি! দেখুন দেখি, এই যে 
ল্বগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে তাস্ছে, এর 
যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না; 
কিন্ত আমাদের বিলক্ষণই প্রতীতি হচ্চে যে, ফুলটি 
অতীব সুন্দর । এযেন নীরবে আমাদের কাছে 
আপন জন্মদাতা কুম্থুমের ভ্থচারুতার ব্যাখ্যা কচ্চে। 
দেবি! যশঃম্বরূপ সৌরভেরও জানবেন, এই 
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রীতি। মরুদেশের অধিপতি মাঁনসিংহ রায় ত 
এক জন যশোহীন পুরুষ নন। 

অহল্যা। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে 

যন্ত্ব্বনি ) | 
তপ। দেখুন মহিষি! রাজনন্দিনীর মনের 

যা ভাব, তা এখনই প্রকাশ হবে। 

(নেপথ্যে গীত ) 

ভৈরবী-মধ্যমান 

তারে না হেরে আখি ঝুরে, 

প্রাণ হরে কামশরে জরজরে | 
রজনী-দিবসে মানসে নাহি দুখ, 

মনোছুঃখ তোম! বিনে, সই, কহিব কাহারে। 
মলয়-পবন দহন সদা করে 

কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে ॥ 

তপ। আহা! খতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হ'লে 
কোকিলকে কি কেউ নীরব ক'রে রাখতে পারে? 
সে অব্ঠই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারান্ত্ 
পঞ্চস্থরে ব্যক্ত করে । যৌবনকাল এলে মানবজাতির 
হৃদয়ও সেইরূপ চুপ ক'রে থাকৃতে পারে না। 

অহ্ল্যা। সেয! হউক ভগবতি ! আপনার 
কথাটি শুনে যে আমার মন কত উতল! হয়ে 
উঠলো) তা আর বল্তে পারি না। হায় হায়! 

আমার মতন হুতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে? 
মেয়েটির ভাল ক'রে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় 
সাধ ছিল; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি, সকলই 
বিফল হলো । ( রোদন ) 

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই ব1 হবে কেন? 
অহল্যা। ভগবতি! আপনি কি ভেবেছেন যে, 

মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? একে 
ত রাজা মানমিংছের সঙ্গে তার বড় সন্ভাব নাই, 
তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে 

এসেছে। 
তপ। তা হলোই বা। যে ধীবর প্রথম ডুব 

দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকষ্ট যুক্তীফল দিয়ে 
থাকেন? একি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্তা, 
আপনারা যাকে ইচ্ছা! হয়, তাকেই দিবেন, এতে 
আবার অগ্রপশ্চাৎ কি? 

অহ্ল্যা। (দীর্ঘনিশ্বীস ছাড়িয়া) ভগবতি ! 
আমর! কি স্বেচ্ছাধীন ?--আহা! ! তগবতি, একবার 

মাইকেল-গ্রস্থাবললী 

এই দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া ) এসো 
মা এস। 

(ক্কষ্তকুমারীর পুনঃপ্রবেশ ) 
তোমার আজ এত বিরসবদন দেখছি কেন? 

কষ্ণ। নামা! বিরসবদন হবে৷ কেন? 
অহুল্যা । ওকি ও! কীাদচো কেন মা? 

কৃষ্ণ | (নিরুত্বরে রাণীর গল! ধরিয়া রোদন ) 
অহল্যা। ছিমা! ছি! কেন, তোমার কিসের 

অভাব যে, তুমি এমন ছুঃখিত হবে? 
তপ। (শ্বগত) আহা, এ ব্রতে নৃতন ব্রতী 

কি ন।, স্বৃতরাং ব্রতের উদ্দেশ্ত দেবতাকে না পেলে 
কিআর স্থির হ'তে পারে? 

অহল্যা। ছিছি,ওকিমা? 
কৃষ্খ | মা, আমি কি অপরাধ করেছি যে, 

তোমরা আমাকে জলে ভানিয়ে দিতে উদ্যত 

হয়েছ? ( রোদন) 

অহল্যা। বালাই ! কেন মা, তোমাকে জলে 
ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল 
বাপের ঘরে থাকে মা? (রোদন) 

তপ। বসে! পক্ষিশীবক কি চিরকাল 

জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে 
তোমার মা, ইনি কেমন ক'রে পিতৃগৃহ পরিত]াগ 
করে পতির গৃছে বাস কচ্ছেন? তুমিও তো 
তাই কর্বে, তাতে আর ক্ষোত কি? 

কৃষ্ণ । ভগবতি ! ( রোদন ) 

অহল্যা। স্থির হও মা,স্থির হও। ছি মা! 
কেদো না। ( রোদন ) 

কঃ | মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন 
ক'রে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন) .. 

তপ। মহ্ষি! এ&ঁযে মহারাজ এই দিকেই 
আস্ছেন। উনি আপনাদের ছুজনকে এ দশান্ম 
দেখলে অত্যন্ত হুঃখিত হবেন। তা আপনি এক 
কর্ম করুন, রাজনন্দিলীকে লয়ে একটু স'রে যান। 

অহল্যা। আয় মা, আমরা এখন যাই। 

[ অহুল্যাদেবী ও কৃষ্ণার গ্রস্থান। 

তপ। (শ্বগত) আমি ভেবেছিলাম যে, 
অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্ত! এ মকল সংসার-। 
মায়া-শৃঙ্খল থেকে মুক্তিদান করে। তা কৈ?, 

. আমি যে সে মুক্তিলাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই 
বোধ হয় না। আহা! এঁদের ছুজনের শোক 
দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিষ্বাস ছাড়িয়া!) 



কষ্কুমারী নাটক 

হে বিধাতঃ! এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইঞ্জিয় 
সকলের বীজ রোপণ করেছে, তাদের নির্ুল করা 
কি মান্ষের সাধ্য ? বিলাপধবনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও 
মন চঞ্চল হয়ে উঠে। 

( রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ ) 

রাজা । ভগবতি ! মহিষী না এখানে ছিলেন ? 
তপ। আজ্ঞা ই, তিনি এই ছিলেন, বোধ 

হয়, আবার এখনি এলেন ব'লে। 
রাজা । তার সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা 

আছে। (পরিক্রমণ করিয়। ) বোধ হয়, আপনিও 

শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ 
রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ-ইচ্ছায় আমার নিকট দূত 
পাঠিয়েছেন। 

তপ। আজ্ঞা, হা, শুনেছি বটে। 
রাজ] | ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি ! এ 

সব আমার কপালগুণে ঘটে । 
তপ। আজ্ঞা, সে কি মহারাজ ? এমন ত 

সর্বত্রই হুচ্ছে। 
রাজা । ভগবতি ! আপনি চিরতপন্থিনী, 

লুতরাং এ দেশের লোকের চরিন্র বিশেষরূপে 
জানেন না । এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ 
হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে? 

( অহুল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ ) 

প্রেয়সি! তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দ 
সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোনমতেই বিশ্বাস 
হয় না। 

অহ্ল্যা। সেকি নাথ? 
রাজা | আর বলবে কি বল? এ বিষয়ে 

মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজ! মানসিংহের পক্ষ 
হয়ে আমাকে অনুরোধ কচ্ছে যে-_ 

তপ। নরনাথ! তবে রাজনন্দিনীকে রাজ। 
মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত 
এক জন সামান্ত রাজা নন। 

অহুল্যা। জীবিতেশ্বর! এ দাশীরও এই 
প্রার্থনা ৷ 

রাজা । বল কি দেবি! রাজ জগৎ্সিংহ 

আমার এক জন পরম আত্মীয় ; তাতে আবার তার 
দূতই আগে এসেছে ; এখন আমি কি ব'লে তাঁকে 
এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্খনিশ্বাস ছাড়িয়। ) 
হে বিধাতঃ | তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির হুক্র 

ত্ঙ 
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কল্পে, একি রক্তশ্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই 
নির্বাণ হবে? 

অহল্যা। প্রাণেশ্বর! মহারাষ্্রপতি এতে যে 
হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে 
ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন ? 

রাজা । দেবি! তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত 
ভাল ক'রে জান না। সেত এই চায়। একটা 
ছল-ছুতো৷ পেলে হয়। 

তপ। ভাল, মহারাজ ! আপনি যদ্দি এ বিষয়ে 
সম্মত না হন, তা হ'লে মহারাস্্পতি কি ক'রবেন ? 

রাজা । তাহ'লেতার দল্্যদল আবার দেশ 
লুন কত্তে আর্ত কর্বে। হায়! তাতে কি 
আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি ! আমার 
কি আর এখন সে অবস্থা আছে যে, আমি এমন 
প্রবল শত্রকে নিরম্ত করি? 

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার 
কিসের অভাব ? 

অহুল্যা। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া ) নাথ! 
এতে এত উতলা হইও না। বোধ হুচ্ছে, ভগবান্ 
একলিঙ্গের গ্রপাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায় শাস্ত হবে। 

রাজা। মহিষি! তুমি ত রাজপুত্রী। 
কি জান না যে, এ বিবাহে আমি যাহাকে নিরাশ 
করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোব দুরে নিক্ষেপ 
করবে? প্রিয়ে! তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন 
আপন পিতার সর্বনাশ কত্তে এসেছে? হায়! 
আমি বিধাতার নিকট কি পাপ করেছি যে, তিনি 
আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন? আমার এমন 
অমূল্য রত্বটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ করতে 
লাগলো ? আমার হৃদয়নিধি &'তে যে আমার 
সর্বনাশের সুচনা হবে, এ স্বপ্নের অগোচর। 

অহ্ল্যা। (নিরুস্তরে রোদন ) 
তপ। ও কিমহিবি! আপনি কি করেন? 
অহুল্যা। ভগবতি ! শমন কি আমাকে 

বিস্তৃত হয়েছেন? ( রোদন ) 
তপ। বালাই ! তিনি আপনার শক্রকে 

স্মরণ করুন। মহারাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা 
এখন অস্তঃপুরে যাই। 

অহল্যা। নাথ! আমার ক্কষ্ণার এতে দোষ 
কি, বলুন দেখি? ৰাছা৷ ত আমার ভাল-মন্দ কিছুই 
জানে না। মহারাজ, তাকে এমন ক'রে বন্সে কি 

মায়ের প্রাণে সয় ? বাছা! কেনই বা তোর এ 
অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল? ( রোদন) 
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রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি! আমার এ 
অপরাধ মার্জনা কর। হায় হায়! আমি কি 
নরাধম ! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ বোধ করি 
আর নাই ! এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হ'লো ? 
তা চল প্রিয়! এখন অস্তঃপুরে যাই। হৃর্য্যদেব 
অস্তাচলে চল্লেন।” (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) 
হে দিননাথ! তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের 
নিদান বলে, তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে? 

[ সকলের প্রস্থান। 

( কষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ ) 

কষ । ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) আহা! সে 
এক সময় আর এ এক লময়। আমি কেন বৃথ! 
আবার এখানে এলেম 1? এ সকল কি আমার আর 
ভাল লাগে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। ) 
আহা! এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর ক'রে বন- 
বিনোদিনী নাম দিয়েছিলেম, এই ম্থুচাক শমী- 
বৃক্ষটিকে সী ব'লে বরণ করেছিলেম। ( সচকিতে ) 
ওকি? আহা, সখি! তুমিকি এ হুতভাগিনীর 
দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছো ? কেন, তুমি ত 
চিরম্ুখিনী, তোমার খেদের বিষয় কি। মলয়- 
সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্বদাই তোমার 

_ সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্চে; তা তুমি কি 
পরের ছুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা 
করিয়া) হায়, ছায়| এ মায়াবিনী যেকি কুলগ্নে 
এ দ্বেশে এসেছিল, তা বলা যায় না । কি আশ্চর্য্য! 
আমি ধাকে কখন দেখি নাই, ধীর নাম কখন শুনি 
নাই, ধার সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই, তার 
জন্তে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল দুতীর 
কুছকেই আমার মন এত চঞ্চল হ'লো। আহা! 
আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলেম ? কেনই 
বা সে মনোহর যুন্তি আমার হৃৎপদ্সে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেম ? লোকে বলে যে, সে মরুদেশ অতি 

 বন্ধ্স্থল ; সেখানে বল্থুমতী না কি সর্বদা বিধবা 
বেশ ধরে থাকেন কুম্থমাদিরপ কোন অলঙ্কার 
পরেন না। কিন্তুকি আশ্চর্য্য ! আমার মনে সে 
দেশ যেন নন্দনকানন বলে বোধ হচ্চে। আমি 
তার বিষয় যেকত মনে করি, তা আমার মনই 
জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) একবার 
যাই, দেখি গে, সে দৃতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া 
গেলকিনা। (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে ) এ 
কি? এউভ্ভান হঠাৎ এমন পল্পগন্ধে পরিপূর্ণ হ'লো! 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

কেন? ( সভয়ে )কি আশ্চর্য্য ! আমি যে গতিঙ্থীন 
হলেম ! আমার সর্ধাঙ্ন ষেন সহসা শিউরে উঠ্লো। 
(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) ওকি? ও 
_-ও--ও-! (মুচ্ছাপ্রাপ্তি, আকাশে কোমল বান) 

( বেগে তপস্থিনীর প্রবেশ ) 

তপ। (স্বগত ) কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ! 
(ক্কষ্জাকে ক্রোড়ে করিয়া) একি এ? সর্বনাশ ! 
ভাগ্যে আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেম। উঠ, মা, 
উঠ। এমন কেন হ'লো ? 

কৃষ্ণ । (ন্ুপ্তভাবে ) দেবি, আপনি এ মিষ্টকথা- 
গুলি আবার বলুন, আমি তাল ক'রে শুনি। কি 
বল্লেন? আহা! “যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান 
আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, স্থুরপুরে তার আদরের 
সীমা থাকে না। আহা! এ অভাগিনীর কপালে 
কি এমন ম্খ আছে? 

তপ। সেকিমা? ওকি বল্চো?(শ্বগত) 
হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! একে 
ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন, 
কে জানে কার দৃষ্টি-_ 

কৃষ্ণ | (উঠিয়া! সসম্ত্রমে ) ভগবতি ! আপনি 
আবার এখানে কোথেকে এলেন ? 

তপ। কেন, মা, সেকি? 
রুষ্ণ। ( চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া) কি 

আশ্চর্য্য | ভগবতি! আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন 
দেখ্ছিলেম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ 
হবেন। 

তপ। কিন্তপ্রমা! 
কৃষ্ণ । বোধ হলো যেন, আমি কোন আুবণ- 

মন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন 
সময়ে একটি পরম! স্থন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে 
ক'রে আমার সম্মুখে এসে দাড়ালেন, দাড়িয়ে 
বল্পলেন,_-“বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি 
সম্পর্কে তোমার জননী হই ।” 

তপ। তার পর? 

কষ্চ। আমি প্রণাম কল্লেম। তার পর তিনি 
বল্লেন, “দেখ বাছা! যে যুবতী এ বিপুল কুলের 
মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, ম্থুরপুরে তার 
আদরের সীমা নাই । আমি এই কুলের বধূ ছিলেম। 
আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ণ 
কর, তা হ'লে আমারই মত যশশ্থিনী হবে ।” 

তপ। তারপর 1?-্তারপর? 



কৃষ্ণকুমারী নাটক 

কষ্চ। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার 
ধরুন। আমার সর্বশরীর কাপছে । 

তপ। কি সর্বনাশ! চলমা! তুমি অন্তঃপুরে 
চল। এখানে আর থেকে কাজ নাই।: দেখ মা, 
আমাকে যা বল্পে, এ কথা আর তুমি কাকেও 
বলো না। 

কৃষ্চ। আহাহা! ভগবতি, এ শুস্থন! 
তপ। কি সর্বনাশ! বসে! আমি কি 

শুনবে ? 
কষ । সেকি তগবতি? শুনলেন না, কেমন 

হুমধুর ধবনি? আহা হা! 
তপ। চল ম৷! এখানে আর থেকে কাজ 

নাই। তুমি শীঘ্র ক'রে এখান থেকে চল। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর-_-নগরতোরণ 

( বলেন্ত্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ ) 

বলেন্ত্র। রঘুবর সিংহ! 
১মর। (যোড়করে) কি আজ্ঞা! বীরবর ! 
বলেন্ত্র। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে 

থেকো । আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্তে 
দিও ন1। ৃ 

১ম র। যেআজ্ঞা। আপনার বিনা অনুমতিতে 
কার সাধ্য এ নগরে প্রবেশ করে? 

বলেদ্র। আর দেখ, যদ্দি মহারাষ্ট্রপতির 
শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎ- 

ক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও। 
টমর। যেআজ্জে। 
বলেন্্র। ( অবলোকন করিয়! স্বাগত ) এই 

মহারাষ্ট্রের শুগালটা কি সামান্ত ধূর্ত? এমন অর্থ- 
লোভী অহিতকারী নরাধম দন্য কি আর ছুটি 
আছে? কিন্ত মানসিংহের সহিত এর সহসা এত 

সৌন্বপ্ধ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি 
নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ 
অবস্তই আছে। তা নইলে ও এমন পাত্র নয় যে, 
বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ 
করুক না কেন, ওর বয়ে গেল কি? 

| প্রস্থান। 

২১৪৯ 

(নেপথ্যে রণবাস্ত ) 
২য় র। ভাল, রঘুবর সিংহ! 
১মর। কিহছে? 
য়র। তোমাকে ভাই, আমি. একটা কথা 

জিজ্ঞাস করবো ) তুমি নাকি: সর্বদাই আমাদের: 
সেনাপতি বলেন্ত্র সিংহের নিকট থাকো, রাজ- 
সংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, তত আর কেউ 
জানে না। 

১মর। হা,কিছু কিছু জানি বটে। তাকি 
জিজ্ঞাসা কর্বে, বলই না শুনি। 

২য়র দেখ তাই! আমি শুনেছিলাম যে, এই 
মহাঁরাষ্্পতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি 
হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থান! দিয়ে 
বস্লেন, এর কারণ ? 

টমর। কি! তুমি এর কিছুই শোন নাই। 
২য়র। নাভাই! 
৩য় র। কৈ, আমরা ত এর কিছুই জানি না। 
৯ম র। মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়- 

পুরের অধিপতি জগৎসিংহ উভয়ে আমাদের রাজ- 
নন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন। 
 শয়র। ইহ], তা তজানি। বলি, এ বিষয়ে 
মহারাষ্ট্রের রাজ। হাত দেন কেন? 

১মর। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছ! যে, 
মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন; কিন্ত এরাজার সঙ্গে 
জগৎমিংহের চিরকাল বিবাদ। এর ইচ্ছে যে, 
মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান 
করেন। 

২য়র। ভাল, তাই! ইনি যদি বিবাহের 
ঘটকালী কত্েই এসেছেন, তবে আবার সঙ্গে এত 
সৈল্ত-সামস্তের প্রয়োজন কি? 

১মর। হাঃ! হাঃ! এ বুঝতে পারলে না 
তাই? এর মত ভিখারী ত আর ছুটি নাই। এত 
এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ 
হ'লেই ছলে হোক, বলে হোক্, এর ভিক্ষার ঝুলি. 
পর্ণ হয়। | | 

২য়র। তাসত্যবটে। তা আমাদের মছা- 
রাজ কি স্থির কচ্চেন জান ? 

১মর। আর কিন্থির করবেন? জয়পুরের 
রাজদৃতকে বিদায় কর্বার অন্থুমতি দিয়েছেন, আর 
অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ এক- 
লিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন । তার পর 
বিবাহের বিষয় কি হয়, বল! যায় না। 



২২৩ 

৩য় র। ভাল, তুমি কি বোধ কর যে, জয়পুরের 
রাজ। এতে চুপ ক'রে থাকবেন? 

১মর। বল! যায় না। শুনেছি, রাজা না কি 
বড় রণপ্রিয় নন। তবুষা হোক্, রাজপুত্র কি না, 
এত অপমান কি সহ কত্ধে পারবেন ? 

শয়র। ওহে, এ দিকে দুজন কে আস্ছে, 
দেখ দেখি? 

১মর। সকলে সতর্ক হও হে। যেনমনত্র 
মহাশয় বোধ হচ্চে। 

( সভ্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ ) 

সত্য। রঘুবর সিংহ ! 
১মর। (যোড়করে ) আজ্ঞা ! 
সত্য। সব মঙ্গল ত? 
১মর। আজ্ঞা, হা। 
সত্য। আচ্ছা, (ধন্দাসের প্রতি ) মহাশয় ! 

একটু এই দিকে আন্মুন। 
ধন। মন্ত্রী মধাশয়! এই কর্ঘটা কি তাল 

ছোলো ? 

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বল্বেন না, 
মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ তা আপনি কেন 
বুঝে দেখুন না। কিস্তকি করেন? এতে তআর 
কোন উপায় নাই। 

ধন। আজ্ঞা, হা, কথাটা যথার্থ বটে। কিন্ত 
আমার দেখ্ছি সর্বনাশ হলো। আমি যেকি 
কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বল্তে 
পারিনে। 

সত্য। কেন মহাশয় ? 
ধন। আর কেন মহ্াশয়। প্রথমতঃ দেখুন, 

আমার যা কিছু ছিল, সে সব এ দন্থ্দল লুটে 
নিলে। তার পর রাজা মানসিংছের দূতের হাতে 
আমি যেকি পর্য্স্ত অপমান সহা করেছি, তা ত 
আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার-_ 

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে হয়েছে! ও সব 
কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ ক'রে 
এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন, মহারাজ এটি আপনাকে 

দিতে দিয়েছেন। 
ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য | 

( অঙ্থুরী গ্রহণ ) 
সত্য। মহাশয়! আপনি একজন জ্চতুর 

মান্গব। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য । 
আপনি মহারাজ জগৎলিংহকে এবিবয়ে ক্ষান্ত হ'তে 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেছের সময় নয়। 
(চিন্তা করিয়া ) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম কতে 
পারেন, তা হু'লে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট 
পরিতুষ্ট কর্বেন। 

ধন। যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টার ত্রুটি করুবো 
না। তার পর জগদীশ্বরের হাত। 

সত্য আমি কর্কারকদের প্রতি রাজ-আদেশ 
পাঠিয়েছি, আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না। 

ধন। তবে আমি বিদায় হই । 
সত্য। যে আজ্ঞা, আগুন তবে | 

[ সত্যদাসের প্রস্থান । 

ধন। (শ্বথগত ) দেখি, দেখি, অঙ্কুরীটি কেমন? 
(অবলোকন করিয়া ) বাঃ! এটি "যে মহারত্ব ! 
এর মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হবে। হাঃ হাঃ! 
ধনদাসের ভাগ্য! মাটা ছুঁলে সোনা হয়! হাঃ 
হাঃ হাঃ! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলি 
দেন, (চিত্তা করিয়া) বিবাহে কৃতকার্ধ্য হলাম ন! 
ব'লে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা, ন! হয়, 
গুর রাজ্য ত্যাগ ক'রে অন্যত্রে গিয়ে বাস করবো, 
আর কি, আমার ত আর ধনের অভাব নাই। হাঃ 
হাঃ! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি। তবে কি না, 
এই একটি বাধা দেখছি, বিলাসবতীর আশাটা তা 
হ'লে একেবারে ছাড়তে হয়। যেমূগ লক্ষ্যক'রে 
এত দিন বনে বনে পর্যটন কল্পলেম, তাকে এখন 
এক প্রকার আয়ত্ত ক'রে কেমন ক'রে ফেলে যাই ? 
(চিন্তা করিয়! ) ফেলেই বা যাব কেন? আমি কি 
আর একটা বেশ্তাকে ভুলাতে পারবো না? কত 
লোক স্বর্স-কন্তাকে বশ করেছে, আর আমি কি 
একটা সামান্ত বারাঙ্গনার মন চুরি করতে পার্বে। 
না? হাঃ হাঃ! তা দেখি কি হয় 

| [ প্রস্থান । 

১ম র। ( অগ্রসর হইয়া ) ওহে, তোমরা কেউ 
এ লোকটিকে চেন? 

২য়র। চিন্বো নাকেন? ওষে জয়পুরের 
দূত। আঃ! একদিন রাঝ্ে, ভাই, ও যে আমাকে 
কষ্ট! দিয়েছিল, তা আর কি বল্বো। 

৩য়র। কেন? কেন? 
২য়র। আমি ভাই, পুরস্কারের লোভে মদ- 

নিকা ব'লে একটা মেয়েমান্ুষের তত্বে ওর সঙ্গে 
বেরিয়েছিলাম | সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, 
কিছুই হলো না, শেষে প্রাতঃকালে বানায় ফিরে 



কৃষ্ককুমারী নাটক 
যাবার সময় বেটা আমায় কেবল চারিটি গড পয়সা 
হাতে দিয়ে বল্পে কি যে, তুমি মিঠাই কিনে খেয়ে । 
হাঃ! হাঃ! হাঃ 

১ম র। হাঁঃ-হাঁঃ ! যেষন কর্ধ তেমনি ফল। 
( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ! রাব্রি যে 

প্রভাত হলো! 

( নেপথ্যে গীত ) 

তৈরবী--কাওয়াঁলী 

যাইতেছে যামিনী বিকসিত নলিনী, 
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে-_ 
প্রমোদিনী ভান্ভামিনী ; 
শশী চলিল তাই হেরে 

বিষাদে বিমর্সিনী কুমুদিনী অতি ছুঃখিনী। 
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে 
বিহঙ্গের মধুর ম্বরে মোছিত করে 

প্রমোদতরে বিপিনচরে 
নবতৃণাসনে হরধিত মনোহারিণী। 

৩য় র। এ্রশুন্লে ত। চল, আমরা এখন 
যাই। 

( নেপথ্যে রণবাছ্য ) 

১মর। হাঁচল। এ আর এক দল আস্চে। 

[ সকলে প্রস্থান । 

চতুর্থাঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

জয়পুর- রাজগৃহ 

( রাজ। জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী) 

রাজা । কি বল মন্ত্র? এ সংবাদ কে 
তোমাকে দিলে? 

মন্ত্রী। মহারাজ ! ধনদাস হয় অগ্ বৈকালে 
কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে । তার মুখে 
এ সকল কথ শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস কর্বেন? 

রাজা। কি আপদ! আমি কি আর তোমার 
কথায় অবিশ্বাস করছি? আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি কি, 
_-বলি, এ কথ তুমি কার কাছে শুনলে ? 

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে 
শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র । 

২২১ 

রাজা । বটে! তবে রাজ! তীমসিংহ আমাকে 
অবহেলা ক'রে মানসিংহকেই কন্তা প্রদান কর্বেন, 
মানস করেছেন। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি যে, রাজকুলপতি ভীম- 
সিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত দ্েহ। তিনি 

কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্দে প্রবৃত, 

হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্বেই এ সকল 
কথ! রাঁজসম্মুথে নিবেদন করেছিলেম, কিন্ত আমার 

দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শ 

শনলেন। 
রাজা । আঃ! সে বিষয়ের অন্থুশোচনে ফল কি? 
ম্ত্রী। আজ্তা, তার সন্দেহ কি? তবেকি , 

না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই. এ অনর্থের মূল। .. 
সেই কেবল শ্খার্থসাধনের জন্তে এ রাজ্যের 

সর্ধবনাশট! কল্পে। 
রাঁজা। কেন, কেন, তার অপরাধ কি ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো? 

ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষদূপে জানেন না। 

রাজা । কেন, কি হয়েছে, বল না। 

মন্ত্রী। আক্তা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া 

আমার কোনমতেই উচিত না । কিন্তু 
রাজা । কেন, ধনদাসের এতে অপরাধট|.কি ? 

মনত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমুতডি 
যেও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি 

এখনও বুঝতে পাচ্ছেন না? 

রাজা । কৈ না,; কি কারণ বল দেখি শুনি। 

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোল- 

যোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, 
আর কারণ কি? মহারাজ! এর মত স্বার্থপর 

মানুষ কি আর ছুটি আছে? 
রাজা । বটে ? তাই ও এ বিষয়ে এত 

উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। 
আচ্ছা, ও আগে ফিরে আম্ক । তা এখন এ 

বিষয়ে কি কর্তব্য বল দেখি? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিবক্বে 

নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ | 
রাজা । (সরোষে ) বল কি মন্ত্র, তুমি উন্মাদ 

হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও 

সহা কতে পারে 1__কেন, আমার কি অর্থ নাই_ 

সৈম্ত নাই? না কি বল নাই? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্মীর প্রসাদে মহারাজের 

অতাব কিসের ? 



২২২ 

রাজা । তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হ'তে 
বলছো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন 
প্রিয়তর ? ছি! তুমি এমন কথা মুখে আন ? দেখ, 
প্রতি ছর্গপতিকে তুমি এখন গিয়ে পত্র পাঠাও যে, 
তারা পক্ত্রপাঠমাত্র সসৈন্ে এ নগরে এসে 
উপস্থিত হয় । আর দেখ-_ 

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন। 
রাজা । তুমি যে সে দিন ধনকুল সিংহের কথা 

বল্ছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল ক'রে বল 
দেখি। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃতরাজ ভীম- 
সিংহের পুক্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকাস্তর- 
প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কোন কোন লোক বলে 
যে, তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন। 

রাজা। বটে! মরুদেশের বর্তমান রাজ। 
মানসিংহ ত গোমান সিংহের পুত্র । গোমান সিংহ 
ধনকুল সিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ 
ছিলেন। তা ধনকুল সিংহই মরুদেশের প্রকৃত 
অধিকারী। 

মন্ত্রী। মহারাজ ! এ কলিকালে কি আর 
ধর্্মাধর্ম্বের বিচার আছে ? যার শক্তি, তারই জয়। 
কুমার ধনকুল সিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাঁবেন? 

রাজা । অবশ্ত পাবেন। আমি তাকে মরু- 
দেশের সিংহাসনে বসাব | দেখ মন্ত্রি! তুমি শীঘ্র 
গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা 
ষে, সে আমার বিপক্ষতা করে? এখন দেখি, সে 
আপন রাজ্য কি ক'রে রাখে? 

মন্ত্রী। মহারাজ! 
রাজা । ( গাত্রোখান করিয়া ) আর বৃথ। 

বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি ?-_যাও। 
মন্ত্রী। মহারাজ! আমি 'বুদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই 

মহৎ কুলের প্রসাদে মন্ব্যত্ব লাভ করেছি। 
আপনার স্বর্গীয় পিতা_ 

. রাজা । আঃ! কিউৎপাত! আমি কি আর 
তোমাকে চিনি না, মন্ত্র, তুমি যে আমাকে পরিচয় 
দিতে আরম্ভ কল্লে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না, আমার 
পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহস। প্রবৃন্ত হওয়া! উচিত 
হয় না। 

রাজা । মন্ত্র! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়, 
কিন্ত অপযশঃ চিরস্থায়ী | আমি যদি এ অপমান 
লন করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল কর্বে। বরঞ্চ ধনে-প্রাণে 
মর্বো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটা যেন কেউ ন৷ 
বলে যে, অন্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে 
ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশ 
হ'তে সহ গুণে মরণ ভাল। তা! তুমি যাও! 

ম্ত্রী। ( দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে 
আজ্ঞা মহারাজ! (স্বগত ) বিধাতার নির্ধন্ধ কে 
খণ্ডন কতে পারে? হায়! হায়! .ছুষ্ট ধনদাস- 
টাই এই অনর্থ ঘটালে । [প্রস্থান । 

রাজা । (স্বগত) এই তআর এক কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো । এত দিন রাজভোগে 
মত ছিলেম, এখন একটু পরিশ্রমই ক'রে দেখি। 
তরবারি চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও 
কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হোক্, 
'ধনদাসকে একবার বিলক্ষণ দও দিতে হবে | আমি 
যত কুকম্ম করেছি, সকলেতেই এর ছুষ্ট আমার গুরু। 
ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, 
এবারও কি হয়। 

[ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঞ্চ 
জয়পুর__বিলাসবতীর গৃহ 

( বিলামঘতী ও মদনিক1 ) 

বিলা। বাঃ! তোর ভাই কি বুদ্ধি! ধন্ঠ 
যাছোক। 

মদ। ( সহাস্তবদনে ) সে বড় মিছা কথা নয়। 
আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড ক'রে এসেছি, তা৷ 
মনে হ'লে আপনা আপনি হেসে মত্ত হই। হাঃ 
ছাঃ হাঃ! 

বিলা। তাই ত,কি আশ্চধ্য ! তাল, ধনদাস 
কি তোকে যথার্থই চিন্তে পারে নাই! 

মদ। তা পাল্লে কি ও আমাকে আর অঙ্গুরীটি 
দিত? 

বিলা। তাল, ভাই! তুই লোকের কাছে 
কি ব'লে আপনার পরিচয়ট! দিতিস্? 

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বল্্তেম, 
আমার জয়পুরে বাড়ী, আর জয়পুরের লোককে 
বল্তেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী, আর যেখানে 
দেখতেম, ছুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে 
আদতে যেতাম ন!। : 



কৃষ্ণকুমারী নাটক 
বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি তাই! 
মদ | হাঃ_-হাঃ! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংছের 

দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে দেখা না করেছি? 
আর কত বেশ যে ধর্ম, তার আর কি বল্বে! ? 

বিলা। তাই ত! তাল মদনিকে ! রাজকুমারী 
কৃষ্ণা না কি বড় ম্ন্দরী ? 

মদ। আহ]! ন্ুন্দরী ব'লে স্বন্বরী! ও কথা 
তাই, আর জিজ্ঞাসা করো না । আমি বলি, এমন 
রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। ( দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ ) 

বিলা। ও কি লো? তুই যে একেবারে 
বিরসবদন হলি? কেন? তিনিকি এতই তোর 
মন ভুলিয়েছেন? ইঃ! ইঃ! অবাক্ কল্লিমা! 

মদ। ভাই, বল্বো কি, রাজনন্দিনী কৃষ্ণার 
কথা মনে হ'লে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! 
সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুল্তে 
পারে? 

বিলা। বলিস কি লো! তিনি কি এমন 
নন্নরী? কি আশ্চর্য্য! আয় তাই, আমরা এখানে 
বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল 
ক'রে বল্ দেখি শুনি। 

মদ। কেন, তার কথা শুনে আর তোমার কি 
উপকার হবে বল? 

বিলা। কেজানে ভাই! তোর মুখে তার 
কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা! হচ্ছে যে, উদয়পুরে 
গিয়ে তাকে একবার দেখে আসি। 

মদ। যে তাই কৃষ্চকুমারীকে কখন দেখে নাই, 
বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষু দিয়েছেন 1--সে যাক্ 
মেনে, এখন মহারাজ ক'দিন এখানে আসেন নাই, 
বল্ দেখি? 

বিলা। ( দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিয়া!) ও কথা 
আর কেন জিজ্ঞাসা করিস? আজ তিন দিন। 

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে 
আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। 
বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড়ই ক্ুণ্ 
হয়েছেন। তা হবেনই ত। তার দৃতকে আমি 
জুতো খাইয়ে এসেছি__হাঃ_হাঃ! ধনদাস ভাই 
আর এ জন্মেও কারো ঘটকালী করবে না। 
হাঃ হাঃ হাঃ। 

বিলা। হাঃ হাঃ হাঃ! বোধ হয় না। 
মদ। দেখ সখি, মহারাজ বোধ করি, আজ 

এখানে আস্বেন এখন। তা! তুমি ভাই, যদি 
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তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর 
এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না। 

বিলাস। ওমা! সেকিলা? ছি! তাও 
কি কখন হয়? 

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব 
হয়। এই যে এসো না, তোমাকে না হয় মান- 
তঙ্গের পালাটা অভিনয় ক'রে দেখিয়ে দি। 
(উপবেশন ) আমি যেন মানিনী নায়িকা, ব'সে 
আছি তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধো। 

( বদনাবৃতকরণ ) 

বিলা। হাঃহাঃ হাঃ! বেশ লো বেশ। 
তুই তাই কত রঙ্গই জানিস । তা এখন কি করবো 
বল্? 

মদ। (গাত্রোথান করিয়া) কি আপদ! 
তুমিই না হয় মান ক'রে ব'সো, আমি নায়ক হয়ে 
সাধি। 

বিলা। (উপবেশন করিয়া ) আচ্ছা, আমি 
এই বস্লেম__ 

মদ।. এখন মান কর। 
বিলা। এই কল্লেম। ( বদনাবৃতকরণ ) 
মদ। হে নুন্রি! তোমার বদনশশীকে অভি- 

মানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিত্তচকোর-_ 
বিলা। হাঃ হাঃ হাঃ! 
মদ। ছি! ছি! ওকি? উতসবনষ্ট কল্পে। 

এমন সময়ে কি হাসতে হয়? 
বিলা। এ না মহারাজ এই দিকে আস্চেন? 
মদ। তাই ত। দেখ তাই, মহারাজ এলে 

যেন এমন ক'রে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। 
এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার 
যোগাড় হয়েছে। 

[ প্রস্থান । 

(রাজা জগৎমিংহের প্রবেশ ) 

রাজ! । (ম্বগত) আজ তিন দিন এখানে 
আসি নাই, আর কেমন ক'রেই বা আস্ব? 
আমার কি আর নিশ্বীস ত্যাগ কর্রার অবকাশ 
ছিল_-এ তিন দিন প্রায় নব্রুই হাজার সৈম্ত এসে 
নগরে একক্র হয়েচে। আর ধনকুল সিংহও প্রায় 
আট দশ হাজার লোক সঙ্গে ক'রে আস্ছেন। 
শত সহত্র বীর। দেখি, এখন মাঁনসিংহ আপন 
রাজ্য কেমন ক'রে রক্ষা করে? সে যাক, এগৃছে 
ত পুষ্পধন্থ আর পঞ্চশর ব্যতীত অন্ত কোন অস্ত্রের 
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কথা নাই। এ তগবান্ কন্দর্পের রণভূমি। তা 
কৈ--বিলাসবতী কোথায়? (প্রকাশে ) ওহে, 
বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে, ( অবলোকন 
করিয়া ) এই যে-_কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরস- 
বদন হয়ে ব'সে রয়েছো কেন? এ কি-_এ কয়েক 

দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত 
হয়েছো! ? (নিকটে উপবেশন ) দেখ ভাই, তুমি 
কখনও ভেবো না যে, আমি সাধ ক'রে তোমার 

কাছে আমি নাই। কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে 
কথ। কইলে কি তোমার জাত যাবে ? একটা কথ 
কও। এ কি? একেবারে নিস্তব্ধ !_তা তুমি 
যদি তাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, 
তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহ 
কর্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি 

নীরব হয়ে বসে রইলে? 
বিলা। যাও না, আমিকি তোমাকে বারণ 

কচ্চি? 
রাজা । কেন তাই, আমি কি অপরাধ করেছি 

যে, তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হ'লে? 

বিলা। সে কি মহারাজ! আপনি হচ্ছেন 

রাজকুলচুড়ামণি, তাতে আবার রাজা তীমলিংছের 
জামাই হবেন--আমি এক জন-- 

রাজা। তুমি দেখছি ভাই, আমার উপর 
যথার্থই রেগেছো! ছি! ও কি? তুমি যে 
আবার নীরব হ'লে। দেখ, যে ব্যক্তি এত অন্থগত, 

তার উপর কি এত রাগ কর! উচিত 1? (নেপথ্যে 

যন্ত্রধবনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুন্লেও 
কি তোমার আর রাগ যায় না? 

(নেপথ্যে গীত ) 

কাফিজংলা--যৎ 

এ মান সহজে যাবে না তা কি জান না। 

যেকরে তোমারে যতন অতি, 
চাতুরী তাহার প্রতি; 

তার প্রতীকার, না হ'লে আর 
কোন কথ! কবে না। 

সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি, 
পায়ে ধরে সাধ না॥ 

রাজা । হাঃ| ছাঃ! হাঃ! সত্য বটে! দেখ 

তাই, তোমার সথীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ 

দিচ্ছে! তা এলো, তোমার পায়েই ধরি, লব দোষ 
ক্ষমা কর। (পদৃধারণ ) 

বিলা। (ব্যগ্রতাবে ) করেন কি মহারাজ ! 
ছি! ছি! আমি কেবল আপনার লঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর 
মান রাখেন কি না। 

রাজা । আর ভাই, পরিহাস | ভাগ্যে তোমার 

রোগের ওধধ পেলেম, তাই রক্ষাযা হোক্, এখন ত আমাদের আবার তাৰ হলো? 
বিলা। কেন সে! আমাদের ত তাবের 

অভাব কখনই ছিল ন1। 

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

রাজা । আরে এসো । দেখ সখি ! তোমাকে 
দেখলে আমার ভয় হয়। 

মদ। ওমা! সেকি মহারাজ? আপনি এ 
কি আজ্ঞা করেন? 

রাজা । তুমি সখি, মদনকেতু । তুমি যে স্থানে 
বায়ুচালন! কত্তে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। 
অনবরত কামদেবের রণতেরী বাজতে থাকে, প্রমাদ 

প্রেমধুক্ত উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে 

লোকের প্রাণ বাচানো ভার হয়ে উঠে । 
মদ। আপনার তার নিমিত্ত চিন্তা কি? 

মহারাজ, আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, 
তার উচিত ধধ আপনার কাছেই ত রয়েছে, এমন 
বিশল্যকরণী থাকৃতে আপনার ভয় কি? 

. রাজা । হাঃ হাঃ হাঃ! সাবাস্, সখি! ভাল 

কথা৷ বলেছ। তুমি তাই, সরম্বতীর পিতামহী । যা 
হোক্, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (ন্বর্ণহার 
প্রদান ) 

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের 
এক জন দাসী মাত্র। 

রাজা । বসো। (মদনিকার উপবেশন ) দেখ 

সথি | তুমি ধনদাসের বিষয় আমাকে যে সকল 

কথ বল্ছিলে, সে কি সত্য? 
মদ্দ। মহারাজ! আপনি যদি এ দাসীর 

কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সথীকে বরং 

জিজ্তাস৷ করুন। 
রাজা । ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর স্বার্থপর, 

তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি? কিন্ত ওর 

যে এত ছুঃসাহস, এ ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস 
হয় না। 



ঘদ। মহারাজ! ম্বচক্ষে দেখলে, ম্বকর্ণে 
শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে ? 

রাজা। ইহ, তবে হবে না কেন? এর অপেক্ষা 
আর সাক্ষ্া কি আছে? 

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম ব'লে। 

বিলা। নরনাথ! দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের 
| 
রাজা । তার সন্দেহকি? আমার এ বিবাহে 

কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়! ) 
তুমি থাকৃতে ভাই, আমি কাকেও ভালবাসতে পারি? 

বিলা। প্রীত মহারাজ! এই সকল মধুমাখা 
কথা কয়েই আপনার! কেবল আমাদের মন চুরি 
করেন। (নিকটবপ্তিনী হইয়! ) যথার্থ বলুন দেখি 
মহারাজ! এ বিবাছে আপনার এখনও মন আছে 
কিনা? | 

রাজা। রাম বল! এবিবাহে আমার কি 
আবশ্তক 1? তবে কি না,ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে 
আমার তাই অহি-মৃষিকের ব্যাপার হয়েছে, 
মানটা ত রক্ষা করা চাই। সে জন্যেই এ সব 
উদ্যোগ । 

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে এক- 
বার পদার্পণ কল্লে তাল হয়। ধনদাস আসচে। 

(বিলাসবতীর প্রতি ) তাই ! এখন মহারাজকে 
একবার প্রমাঁণটা দেখিয়ে দাও । (রাজার প্রতি) 
আম্মন তবে মহারাজ ! 

রাজা । ( উঠিয়া ) আচ্ছা, তবে চল । তুমি 
যেখানে যেতে বল, সেইখানেই যাব। এমন 
মাঝির হাতে নৌক! দেব, তার ভয় কি? 

( উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি ) 

বিল । ( ম্বগত ) ধনদাস ধূর্তরাজ; কিন্ত 
মদনিকা আজ যে ফাদ পেতেছে, তা থেকে এ 
শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দু্ধর | 

( ধনদাসের প্রবেশ ) 

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। 
ভাল আছ ত? 

ধন। (বসিয়া) আর তাই ভাল, কেমন 
ক'রে ভাল থাকৃবো বল? উদয়পুর থেকে ফিরে 
আসা! অবধি মহারাজ একবারও আমাকে রাজ- 
সম্মুখে ডাকেন নাই, আর লোকের মুখে যে কত 
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শুনি, তার আর কি বলব, তবে তুমি ষে আমাকে 
মনে রেখেছ, এই ভাল । 

বিলা। গগন কি. ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত 
থাকে? 
 ধন। না,তাত থাকে না। তবে কিনা, 
তুমি যদি ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণ 
শশী হও, তা হ'লে আমাকে আর পায় কে? 

মদ। ( জনাস্তিকে ) মহারাজ, শুনছেন? 
রাজা । (জনাস্তিকে ) চুপ-- 
ধন। (ম্বগত ) মদনিক! ন! হবে ত সহঅবার 

আমাকে বলেছে যে, বিলাসবতী আমাকে মনে 
মনে তালবাসে। আর এর ভাবভঙ্গী দেখলে সে 
কথাটায় একপ্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হুয়। 
( প্রকাস্তে) তুমি যে তাই, চুপ ক'রে রইলে? 
আমি যে তোমাকে কত ভাববামি, তা কিতুমি 
জান না? 

বিলাস | (ব্রীড়াসহকারে ) তা ভাই, আমি 
কেমন ক'রে জানবো? 

ধন। সেকিভাই,তুমিকি এও জান না যে, 
ভেক সর্ধদ1 কমলিনীর সহবাস করে বটে, কিন্ত 
সেফুলযে কি স্ুধারসের আকর, তা কেবল 
মধুকরই জানে। তুমিযে কি পদার্থ, তাকি 
গাড়ল রাজাগুলার কর্ম বুঝা? হা! হা!হা! 

রাজ! । ( জনাস্তিকে ) শুনলে বেটার স্পর্ধার 
কথ! ! ইচ্ছা হয় যে,এ নরাধমের মাথাট। এই 
মুহূর্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষকরণে 
উদ্যত ) 

মদ। (জনান্তিকে) ও কি" মহারাজ । 

আপনি করেন কি? (হস্তধারণ) 
ধন। দেখ, বিলাসবতি ! 
বিলা। কি বলভাই? 
ধন। আমি তাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত 

দাস,আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম ক'রেযা 

কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার । (ম্থগত) 
এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বন্মূল্য রত্ব 
আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে 
একবার হাত করবার কি? এদেশ থেকে একবার 
নে যেতে পাল্পে হয়! (প্রকাস্ে ) তুমি যে ভাই 
চুপ ক'রে রইলে? 

বিলা। আমি আর কি বল্বো? 
ধন। দেখ, কাল সকালে ত রাজা সৈন্ত লয়ে 

মরুদেশ আক্রমণ কত্তে যাত্রা কর্বে। তা সে 
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শল্্বিস্তায় যত নিপুণ, তা কারোরই অগোচর 
নাই। রণভূমি দেখে মূষ্ছা না গেলে বাচি। হাঃ। 
হাঃ ! কাঃ! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত 
মানুষ ত আর ছুটি নাই। 

রাজা। (জনাস্তিকে ) কি, বেটা এত বড় 
কথা আমাকে বলে? ( মারিতে উদ্ভত ) 

মদ। (ধরিয়া জনাস্তিকে ) করেন কি মহারাজ ! 
একটু শাস্ত হউন, আর কি বলে, শুছ্ছন না? 

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে যে, রাজা 
হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় ত মুখে চুণ-কালি নিয়ে 

দেশে ফিরে আস্বে ! 
রাজা। (জনাস্তিকে ) ভাল, দেখি, 

মুখে চুণ-কালি পড়ে । কৃতন্ন !_-পামর ! 
ধন। তা তুমিযদি ভাই, বল, তবে আমি 

সব প্রস্তত করি । চল, আমর কা'ল দু'জনে এ 
দেশ থেকে চ'লে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে 
থাকলে তোমার কি আর উপকার হবে? বালির 
বাধের ভরসা কি বল? 

রাজা। (অগ্রসর হুইয়া সরোষে ধনদাসের 
গলদেশ আক্রমণ করিয়া!) রে দুরাচার নরাধম 
দাসীপু্র! এইকি তোর কৃতজ্ঞতা? তুই যে 
দেখচি চির উপকারী জনের গলায় ছুরী দিতে 
পারিস্। 

ধন। ( সতয়ে স্বগত ) কি সর্বনাশ ! ইনি যে 
এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্রেও জান্তেম না । 
কিহবে? কোথায় যাব? এইবার গেলাম আর 
কি। এই ছুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে ! 

রাজা । তোর মুখে যে আর কথাটি নাই, তুই 
যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের 
পেলাম। তোর অসাধ্য কম্দম নাই, তা বন্ুমতী 
এমন ছুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহা করবেন না। 

( অসি নিফোষ ) 
বিলা। ( সসম্ত্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া ) 

মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুত্র প্রাণীর 

কার 

শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হুবে মান্ত্র! সিংহ 
কখন শুগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, 
আমাকে এর প্রাণ-ভিক্ষা দেন। 

রাজা । প্রিয়ে! তোমার কথার অন্তথ। কতে 
পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবে৷ না; (অসি 
কোষস্থ করিয়।) কিন্ত যাতে আমাকে ওর মুখাব- 
লোকন কত্তে না হয়, এমন দগুবিধান করা 
আবহ্কক |স্্রক্ষক ! 

মাইকেল-গ্রস্থাবর্গী 

(নেপথ্যে )। মহারাজ! 

( রক্ষকের প্রবেশ ) 

রাজ|। দেখু, এ ছুরাচারকে নগরপালের নিকট 
এই মুহূর্তে লয়ে যা । আর তাকে বল্ গে যে, এর 
মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, গালে চুণ-কালি দিয়ে, 
একে দেশাস্তর ক'রে দেয়। আর এরযা কিছু 
সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে। 

রক্ষ। যে আজ্ঞে ধন্মাবতার ! (ধনদাসের 
প্রতি ) চল্। 

ধন। ( করযোড়ে সজলনয়নে ) মহারাজ-- 
রাজা। চুপ-চুপ, বেহায়া! আর আমি 

তোর কোন কথা শুনতে চাইনে! নে যা একে! 
ওর মুখ দেখলে পাপ হয়। 

রক্ষ। চল্ । 
[ ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান । 

মদ। ( অগ্রসর হুইয়া ) আহা! প্রাণটা 
বেঁচেছে যে, এই রক্ষা। এখনই ভায়ার লীলাসংবরণ 
হয়েছিল আরকি। হাঃ হাঃ! যা হোক্, দুর 
ভায়৷ সমস্ত রাক্রি চুরি ক'রে করে খেয়ে শেষ রাজ্ে 
ফাদে পড়েছেন। হাঃ হাঃ হাঃ! 

বিলা। এ সব ভাই, তোমারই কৌশলে ঘটলো! । 
যা হোক্, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম 
লাভ। তবে কি না, মহারাদ্রের চোখ ছুটি যে 
এতদিনে খুললো, এও আহলাদের বিধয়। 

রাজা। এ ছুরাচার আমাকে যে কুপথে 
ফিরিয়েছে, তা মনে হ'লে লজ্জা হয়। কিন্তু কি 
করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড 
দিয়ে ছেড়ে দিতে হলে! । 

(নেপথ্যে রণবাছ্ধ ) মহারাজের জয় হোক্, 
রাজকুমারের জয় হোক! 

রাজা। ( সচকিতে ) বোধ হয়, কুমার 
ধনকুল সিংহ এসে উপস্থিত হলেন ! পরিয়ে! এখন 
আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন 
যেতে হবে! 

বিলা। সেকি মহারাজ? এত শীত্র? তবে 
আবার কখন্ দেখা হবে বনুন। 

রাজা। তা তাই, কেমন ক'রে বল্বো? 
আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো । যদি 
বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ 
জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়]) 

দেখ ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হ'লে 
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আমাকে নিতান্তই ভূলে না, এক একবার মনে 
করো, আর কি বলবে! ? | 

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন )। | 
মদ। ( সজলনয়নে ) বালাই মহারাজ ! এমন 

কথা কি মুখে আন্তে আছে? 
রাজা। সখি! এ বড় সামান্ত ব্যাপার ত 

নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে। 
সেযা হোক, এখন বসো, বিলাসবতি ! আমাকে 
হাল্সমুখে বিদায় দাও, এসো । 

মদ। এসো, সথি! মহারাজের সঙ্গে দ্বার 
পর্ধ্স্ত যাই। আর কীদূলে কি হবে, ভাই ? এখন 
পরশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা! কর যে, মহারাজ যেন 
ভালোয় ভালোযক় স্বরাজ্যে ফিরে আসেন । 

| সকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

জয়পুর--নগরপ্রান্তে রাজপথ 

সম্মুখে দেবালয় 

(দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকণ ) 

মদ। আর কেন সখি! চল, বাড়ী গিয়ে 
স্নানাদি করা যাক্ গে, বেলা প্রায় ছুই প্রহর হলে! । 
বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর 
এখানে থাকলে লোকে বন্বে কি? 

(নেপথ্যে রণবা্য ) 

বিলা। এ শোন্ লো শোন্। মহারাজ বুঝি 
আবার ফিরে আস্ছেন। 

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। 
ক'রে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসছে? 

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একেবারে 
যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ! আমি ত 
কাকেও দেখূতে পাচ্চি না। 

মদ। এখন ভাই, কাদলে আর কি হবে? 
ওই দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আস্ছেন। 

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্ত 
পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকপা এ ঘোরতর 
দাবানল হয়ে জলে উঠ্্লো ! আহা, এতে যে 
কত স্বন্দর তরু আর কত পণ্ত-পক্ষী পুড়ে ভদ্র হয়ে 
যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে ? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) 

ভাল 
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এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলআোতঃ 
যখন পর্ধত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি 
রোধ করা কার সাধ্য? ( নেপথ্যাভিমুখে ) এ 
কি? অর্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে 
রয়েছে? 

্ (নেপথ্যে )। আজ্ঞা, এই আমর চল্লেম 
? ৃ 

ম্ত্রী। কি সর্বনাশ। তোমার কিছুমান ভয় 
নাই? একি? এসব ময়দার গাড়ী এখনও প'ড়ে 
রয়েছে? 

(নেপথ্যে )। মহাশয়, গরু পাওয়। ভার। 
মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) আ!--কি বললে, গরু 

পাওয়। ভার ! কি সর্বনাশ! তোমরা তবে কি 
কে আছ? 

(নেপথ্যে )। উঠ ছে, শীঘ্র ক'রে গাড়ীগুলন 
যুতে ফেলো । 

(নেপথ্যে )। আজ্ঞা, এই হলো আর কি। 
(নেপথ্যে )। ওহে বাগ্ভকরেরা, -তোমর! 

ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও, বাজাও। 
(নেপথ্যে )। মহাশয়, আশীর্বাদ করুন, এই 

আমর] চল্লেম। বাজাও হে, বাজাও । 
( নেপথ্যে রণবাগ্য ) মহারাজের জয় ছোক্। 

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখি গে আর কোন্ দল 
কোথায় কি কচ্চে ? আঃ! এ সব কি এক জন হতে 
হয়ে উঠে ? ভগবান্ সহশ্রলোচন পারেন কি না 
সন্দেহ, আমার ত ছুই চক্ষু বৈ নয়। 

[ প্রস্থান। 
বিলা। মদনিকে, চল তাই, আমর! ওই ময়- 

দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট 
| 
মদ। তুমি সখি, পাগল হ'লে নাকি? চল, 

বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেল! প্রায় দুই প্রহরের 
অধিক হলো । এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে 
গা শীতল কচ্চে। তা আমাদের আর এখানে 
থাকা উচিত হুয় না । 

বিলা। আমার কি ভাই, ঘরে ফিরে যেতে 
মন আছে? | 

মদ। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি তাই কৃষ্ণযাকা 
আরস্ত কল্পে নাকি? হাঃহাঃ হাঃ! সখি, কৃষ্ণ 
বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাচে না। হাঃ হাঃ হাঃ! 
ওহে রাধে! এ যমুনাপুলিনে বসে একলা কাদ্লে 
আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন 
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মধুপুরে কুজা ছৃন্দরীকে ল'য়ে কেলি কচ্চেন। 
হাঃ হাঃ হাঃ! 

বিলা। ছি! .যাঁও যেনে, ভাই! ও সব 
তামাসা এখন আর তাল লাগে ন1। 

মদ। একি, ধনদাস না? 

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ ) 

ধন। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়! স্থগত ) 
হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি 
এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ ম্থখভোগ 
ক'রে অবশেষে অন্লাভাবে ক্ষুধাতুর কুকুরের স্তায় 
আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো 1? তা 
তোমারই বা দোবকি? আমারই কর্মের দোব। 
পাপকর্থের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। 
হায় হায়! লোভমদে মত্ত হ'লে লোকের কি 
আর জ্ঞান থাকে? তা ন1 হ'লে রঘুপতি কি 
সীতাকে ফেলে স্থবর্-মুগের অনুসরণ কত্তেন? 
এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম 
করেছি, তার আর সংখ্যা নাই। (রোদন ) প্রভু, 
আমার অশ্র্জল দিয়ে তুমি আমার পাপপক্কে মলিন 
আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন) হায়! হায়! 
আমার যদি এ জ্ঞান পুর্ব্বে হতো, তবে কি আর 
আমার এ ছুর্দশা ঘুতো। ? 

মদ। আহা! সখি! স্তন্লে ত? দেখ 
দেখি, ধনদাসের দশ! দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত 
ছুঃখ হচ্চে, তা আর কি বল্বো৷ ? তুমি ভাই, এখানে 
একটু থাক, আমি ।গয়ে ওর সঙ্গে গোটা-ছুই কথা 
কয়ে আসি। 

| প্রস্থান । 

ধন। (ম্বগত ) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্ত লোকে 
কিনাকরে? কিন্তসে ধন কারও সঙ্গে যায় না। 
হায়! একথাটি যে লোকে কেন না বুঝে, এই 
আশ্চর্য্য । এই যে আমি এত ক'রে একগাছি 
রত্বমালা গেঁথেছিলাম, সেগাছি এখন কোথায় 
গেল 1--কে ভোগ করবে? হাঃ! 

( মদনিকার প্রাবশ ) 

মদ। ধনদাস যে? 
ধন। আয! কেন-কে ও? মদনিকা? 

(ম্থগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকী আছে? 
( প্রকাস্টে ) দেখ তাই ! আমি যত দূর দণ্ড পেতে 
হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার-_- 

মদ। না না, তোমার ভয় নাই। আমি 
তোম্টর আর মন্দ করবো না। তোমার ছুঃখে 
আমি যেকি পর্য্স্ত ছুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে 
আর কি বল্বো ? ধনদাস! আমি ভাই সতী স্ত্রী 
নই বটে, কিন্ত আমার নারীর প্রাণ ত বটে, হাজার 
হোক্, পরের ছুঃখ দেখলে আমার মনে বেদন! হয়। 

তা তাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি 
তোমাকে এই অঙ্থুরীটি দিলেম। 

ধন। (সচকিতে ) আর্য! এ অঙ্গুরীটি তাই 
তুমি কোথায় পেলে? 

মদ। কেন? তুমি যে আমাকে দিয়েছিলে ! 
এখন ভূলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে 
তোমার মনে পড়ে কি? ( ঈষৎ হান্ত) 

ধন। অআ্যা! কাকে বল্লে ভাই? 
মদ । মদনমোহনকে--যে তোমাকে মদনিকাকে 

দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত£ এই 
দেখ, আমি সেই মদনিক] । 

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ? 
ম। আর কেমন ক'রে বলবো ? আমি না 

হ'লে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস! তুমি 
ভেবেছিলে যে, তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই, 
কিন্ত এখন টের পেলে ত যে, সকলেরই উপর উপর 
আছে? তেবে দেখ দেখি তাই, তুমি কত বড় হুষ্ট 
ছিলে! লেষা হোক্, ঢের হয়েছে । এখন যাদি 
তোমার সে ছুষ্টবুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে 
এসো! দেখি, আমি যাকে ভেঙ্গেছি, তাকে আবার 
গড়তে পারি কি না। 

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই আমি অবাক 
হয়েছি ! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি 
া আমি কি কিছুমাত্র চিন্তে পারি 

মদ। এসো তুমি, আমার সঙ্গে এসো । এঁ দেখ, 
বিলাসবতী উপরে দাড়িয়ে রয়েছে । ওর কাছে ভাই 
আর পীরিতের কথার নামও করো না। আর দেখ, 
এ জন্মে কাকেও মেয়েমানহষ ব'লে অবহেলা করো 
না। তার ফল ত দেখলে । কি বল! হাঃ! হাঃ! 
হাঃ! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো সখি! তুমি 
একবার নেমে এস ! আমার ভারী ক্ষিদে পেয়েছে। 
চল হেধনদাস! চল। | 

[ সকলের প্রস্থান । 
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পর্চমা্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর-রাজগৃহ ূ 
(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

রাজা। কি সর্ধনাশ! তার পর? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অপি স্পর্শ করে 

প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, হয় তিনি নুকুমারী রাজ- 
কুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ কর্বেন, নয় উদয়পুরকে 
তশ্মসাৎ ক'রে মহারাজের রাজ্য ছারখার কর্বেন। 
রাজ জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ! 

রাজা । (ক্ষোত ও বিরক্তির সহিত ) বটে? 
এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব ব'লে থাকে ? 
( ললাটে করপ্রহার করিয়] ) হায়, হায়, মৃতদেহে 
কে না খঙজ্জাপ্রহার করতে পারে? আমার যদি 
এমন অবস্থা না হতো, তা হ'লে কি আর এরা এত 
দর্প কতে পাঞ্তেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশৃন্ঠ, 
সৈন্য বীরশূন্ত, সুতরাং আমি অভিমন্ার মতন এ 
সপ্তরথীর মধ্যে যেন নিরক্ত্র হয়ে রয়েছি ) তা আমার 
সর্বনাশ কর! কিছু বিচিত্র কথা নয়। হা বিধাতঃ ! 
এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহা কত্তে হবে? 
শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস কর্বেন ? 

মন্ত্রী। মহারাজ ! আপনি এত চঞ্চল হলে-_ 
রাজা । ( সরোষে ) বল কি সত্যদাস? এ 

সকল কথ শুনে কি স্থির হয়ে থাকা যায়? মরু- 
দেশের অধিপতি কে যে, তিনি আমাকে শাসান ? 
আর রাজ! জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্থৃত হলেন, 
এও বড় আশ্চর্য্য । ( পরিক্রমণ ) 

মন্ত্রী। (ম্বগত হায়! হায়! এ কি রাগের 
সময়, আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ 
প্রবল বৈরিদলকে কটুক্তিতে বিরক্ত কর! উচিত ? 

( দীর্ঘনিশ্বাস ) হা! বিধাতঃ ! কুমারী কৃষ্জাকে লয়ে 
যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্রেরও অগোচর। 

রাজ।| (উপবেশন করিয়। ) সত্যদাস ! বসো । 
মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ । ( উপবেশন ) 
রাজা । এখন এতে কি কর্তব্য, ত1 বল দেখি? 

আমি কোন দিকেই এ বিপৎসাগরে কুল দেখতে 
পাচ্চি না। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) মন্ত্রি! এ রাজসিংহ(সনে 
উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমিযে কত ম্ুখভোগ 
করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ ্ান। তা! বিধাতা কি 

২২৪৯) 

অপরাধ দেখে আমার এত প্রতিকূল হলেন, বল 
দেখি? এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার 
শিরে যেন অগ্নিময় হলো! | হায় ! শমন কি আমাকে 
বিশ্বত হলেন? এ রুষ্ণা আমার গৃছে কেন 
জন্মেছিল? হায়! 

ম্ত্রী। নরনাথ, এ কুর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ববকালে 
আপন কুল-মান-রক্ষার্থে যা যা কীন্তি ক'রে গেছেন, 
তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না? 

রাজা | সত্যদাস ! তুমি ও সকল কথা আমাকে 
এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক 
থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে সে অন্ধকার যেন: দ্বিগুণ 
বোধ হয়; ও সব পূর্ব-কথ1! মনে হ'লে আমার 
আর এক দণ্ডও বাচতে ইচ্ছা করে-- 

মন্ত্রী। মহারাজ-_ 
রাজা | হায়! এ শৈলরাজের বংশে আমার 

মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? 
ব্যাধের ভয়ে শৃগীল গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্ত 

সিংহের কি সে রীতি? | 

( বলেন্ত্রসিংহের প্রবেশ ) 

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ 
শুনেছ ত? 

বলেন্দ্র। (উপবেশন করিয়া ) আলজ্জা, হ্যা। 
মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি । আর আমিও 
যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলেম, তাদের মধ্যে 
তিন জন ফিরে এসেছে । যবনপতি আমীর আর 
মহারাষ্্রপতি মাধবজী উভয়েই রাজা মানসিংহের 
পক্ষ হয়েছেন । 

রাজ।। সেকি! আমীর ন৷ ধনকুল সিংহের 
দলে ছিলেন? 

বলেন্্র। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
প্রবঞ্চনায় ধনকুল সিংহের প্রাণনাশ ক'রে এখন 
আবার রাজা মানসিংছের সহায় হয়েছেন। ্ 

রাজা । ত্য, বলকি 1 আহা হা! আমি 
দেখছি, বিশ্বাসঘাতকত। এ যবনকুলের কুলব্রত। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষে তার 
ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 

রাজ|। জয়পুর থেকে ভাই, কি সংবাদ এসেছে, 
বল দেখি শুনি? 

বলেন্তর। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহ প্রাণপণে 
যুদ্ধের আয়োজন কচ্ছেন। আর অনেক অনেক 
রাজবীরও তাঁর লহায় হয়েছেন । 



২৩০ 
মন্ত্রী।হায়! হায়! এ সমরের কথ গুন্লে যে 

কত দিক থেকে কত লোক গঞ্জে উঠ্বে, তার সংখ্য। 
নাই। ঝড় আরস্ভ হ'লে সাগরে তরজ-সমূহ কখনই 
শাস্ততাবে থাকে না। 

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন 
এতে কি কর্তব্য, তুমি কি বল বলে? 

বলেন্ত্র। আজ্ঞা, আর কি বল্বেো৷ ? মহারাজের 
কিংবা শ্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ 
পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তত আছি। 
তবে কি না, এ বিপদ্ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মন্তুষ্যের 
অপাধ্য । যা হোক্,ষে পর্যন্ত আমার কায়-প্রাণে 

বিচ্ছেদ ন! হয়, তাবৎ আমি যত্বে কখনই বিরত 
হবনা। এখন দেবতারা--- 

রাজা । তাই ! এখন কি আর সে কাল আছে 
ষে, দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন? 
ছুরস্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তহিত হয়েছেন। 
তবে এখনও যে চন্দ্র-হুর্ধ্যের উদয় হয়ে থাকে, সে 
কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি ব'লে। 

বলেন্ত্র। যদি আপনি আল্দ্! করেন, তা হ'লে 
না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অনৃষ্টে কি 
লিখেছেন । 

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) তা ভাই, আর দেখতে 
হবে কেন? বুঝেই দেখ না? যদি কোন ব্যজি, 
“বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন দেখি', এই 
ব'লে কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ দেয়, কিংবা 
জলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হ'লে বিধাতা যে তার 
কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়। 

বলেন্ত্র। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবে-_ 
মন্ত্রী। ( বলেন্ত্রের প্রতি ) আপনি একবার এ 

পল্রখানি পণড়ে দেখুন দেখি। ( পত্র প্রদ্দান) 
রাজা । ও কি পক্র, মন্ত্রি? 
মন্ত্রী। মহারাজ! এ পত্রধানি আমি গত 

রাজ্রে পাই। কিন্ত এ যে কোথা থেকে কে লিখেছে, 
আরকে দিয়ে গেছে, তর আমি কোন সন্ধান 
পাচ্চি না। 

বলেন্্র। কি সর্বনাশ ! রাম__রাম--রাম-- 
রাম! এমন কথা কি মুখে আনতে আছে? 

রাজ] কেন তাই, বৃত্তান্তট! কি বল দেখি শুনি। 
বলেন্র। আন্তা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ 

কত্তে পারি 'না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, প'ড়ে 
দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার 
সাধ্য নয়। (রাজাকে পৰ্র প্রদান ) 

মাইকেল-গ্রন্থাবলী 

মন্ত্রী। কথাটা] অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু-_ 
বলেম্। রাম! রাম! আর ও কথার 

প্রয়োজন কি? রাম! রাম! এও কি কথা! 
ছি! ছি! ছি! 

মন্ত্রী। (জনান্তিকে ) তা--বলি--বলি--এ 
উপায় ভিন্ন আর যদি অন্ত কোন উপায় থাকে, তা 
বরং আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন-_ 

বলেনতর। আমি বিবেচনা করেছি, মহাশয় ! 
এ কি মন্ুযোর কর্ম? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল-মান রক্ষা করা মাঁনব- 
জাতির প্রধান কর্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকূলের যে কি 
রীতি, তা ত আপনি জানেন । 

রাঞ্জা। ( ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক ) মন্ত্রি! 

মন্ত্রী। মহারাজ ! 
রাজা । এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে? 
ম্ত্রী। মহারাজ! তা আমি বল্তে পারি না। 
রাজা। দেখমন্ত্রি! এ চিকিৎসক অতি কটু 

ওষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখছি রোগ- 
নিরাকরণ কন্তে স্বনিপুণ | ( দীর্ঘনিষ্বাস এবং 
নীরবে অবস্থান ) 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ 
রোগের এই তিন্ন আর কোন ওষধ নাই। 

রাজা । বলেন্ত্র। 
বলেন্ত্র। আজ্ঞা ! 
রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস ) তাই, কি হবে? 
বলেন্তর। আজ্ঞা, এ পত্রথানি আমাকে দেন, 

আমি ছি'ড়ে ফেলি। এযে শক্রর লিপি, তার 
কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ধনাশ ! 

রাজা । তুমি কি বল সত্যদাস? 
মন্ত্রী। মহারাজ! বিপৎকাল উপস্থিত হ'লে 

লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষ বিদীর্ণ করেও দেব- 
পূজায় রক্তদান করে থাকে। 

রাজা। সত্যদাস ! তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষ 
বিদীর্ণ ক'রে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে 
অনেক প্রভেদ। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা বটে। সেযাতন। অপেক্ষা 
এ যাতন! অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন, 
এ সময়ে সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা ;) তা! সর্বনাশ 

অপেক্ষা--. ৰ 

রাজা । সত্যদাস ! এ কথাটা মনে হ'লে সর্ব 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর চ যেন অন্ধকার 



কষ্ণকুমারী নাটক 

দেখি। আঃ, কিহলো! হা! পরমেশ্বর !. না না 
না, এও কি হয়? 

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে ক'রে দেখুন, কত শত 
রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ 
ক'রে দেহত্যাগ করেছেন, বিশেষতঃ যিনি নরপতি, 
তিনি প্রজাগণের পিতা-স্বরূপ, তা এক জনের 
মায়ায় কি শত-সহুঅ জনকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করা 
উচিত? 

রাজা । হা, সত্য বটে, কিন্তু তা ব'লে আমি 
কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হ'তে পারি? 
আর রাজমহিষী এ কথা শুন্লেই বা কি বল্বেন? 
আমাদের পুরুষকুলে জন্ম, সুতরাং অনেক সহ কত্তে 
পারি, কিন্তব-_ 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন ক'রে টের 
পাবেন? 

রাজা | সত্যদাস, এ কথা কি গোপন থাকবে ? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকৃতে পারে । তবে 

কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর তত ভাবনা 
নাই। কারণ, যে বিধাতা হ'তে শোকের সৃষ্টি 
হয়েছে, তিনি আবার সেই শোককে অল্পজীবী 
করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়। 

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। 
না, তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার 
পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ আপন রাজ্যের ও 
পরিবারের সমুহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষত| | 
না-_না, কৃষ্ণ| থাকৃতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত 
কোনমতেই বোধ হয় না, আর এ বিবাদভঞ্জন না 
হ'লেও সর্বনাশ ! উঃ! না না, (গাত্রোথান ) 
তাব'লে কি আমি এ কর্ধে সম্মত হতে পারি? 

সত্যদাস, এমন কর্ম চগ্ডালেও কতে পারেনা; 
আর চগ্ডাল ত মন্তষ্, এমন কর পত্ত-পক্ষীরাঁও 
কত্তে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জস্তরা মাংসাশী, 
তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত 

প্রতিপালন করে । 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ! এ তর্ক-বিতর্কের 

বিষয় নয়, ( বলের প্রতি) আপনি কি বলেন 
বীরবর ? 

বলেন! আমি এতে আর কি বলবো ? 
রাজা । বলের, আমি কিভাই ইচ্ছা ক'রে 

আমার স্েহপুত্তলিক কষ্ণার প্রাণনাশ কতে সম্মত 
হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, 
অপত্যঙ্গেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না ! 

২৩১ 

ভাই! এ কথাটা মনে হ'লে প্রাণে কেমন 
ক'রে উঠে, তার আর কি বলবো । উঃ! (বক্ষঃ- 
স্থলে হস প্রদান )হা বিধাতঃ! আমার অতৃষ্টে 
কিতুমি এই লিখেছিলে? আ! এমন সরল! 
বালা! আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে- আহা ! 
ও মাকষ্ণা! আহা! (যুহ্ছাপ্রান্তি )। 

ম্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ ! 
বলেন্ত্র। হায়, এ কি হলো? কিহবে? 

এখানে কে আছে রে? 

(ভৃত্যের প্রবেশ ) 

ভূত্য। কি সর্বনাশ! এ কি1-মহারাজ | 
একি? 

মন্ত্রী। বীরবর ! এ দেখছি বিষম বিপদ 
উপস্থিত। তা৷ আন্মুন, আমরা মহারাজকে এখান 
থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ ! তুই শীত গিয়ে 
রাজবৈগ্ককে ডেকে আন্ গে যা । 

ভূত্য। যে আক্া। 
মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরন। 

[ রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান । 

[ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
উদয়পুর--একলিঙ্ের মন্দির-সম্মুথ 

( ভৃত্যের প্রবেশ ) 

ভূত্য। ( ম্বগত ) উঃ! কি অন্ধকার | আকাশে 
একটিও তারা দেখা! যায় না, ( অবলোকন 
করিয়া) কি তয়ানক স্থান, এখানে যে কত ভূত, 
কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা 
আছে? মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন 
এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না| (সচকিতে) 
ও বাবা! ওকি ও! তবেভাল! একটা পেঁচা! 
আমার প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছিলো। 
শুনেছি, পেচাগুলে ভূতুড়ে পাখী। তা হ'তে 
পারে, ও মধুর স্বর ভূতের কানে বৈ আর 
কার কানে ভাল লাগবে 1 দূর দুর! ( পরি- 
ক্রমণ ) কি আশ্র্যয! আজ ক' দিন হলো, 
মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, আহার- 
নিদ্রা, রাজকর্দ সকলই একবারে পরিত্যাগ 
করেছেন, আর সর্বদাই “হা বিধাতঃ! আমার 
কপালে কি এই ছিল! হা বৎসে কুষ্ণা! যে 
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তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে 
তোমার তক্ষক হ'তে হলো !' কেবল এই সকল 
কথাই গুর মুখে শ্ুনূতে পাই। (নেপথ্যে পদশব 
-_-সচকিতে ) ও আবার কি! লম্বা যেন তালগাছ ! 
ও বাবা! একি সর্বনাশ! একি নন্দী, না৷ ভূঙ্গী, 
না বীরভদ্র ? বুঝি বীরতদ্রই হবে। তা নাহলে 
এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে? উঃ! ও 
বাবা! এ দিকেই যে আস্চে। 

( রক্ষকের প্রবেশ ) 

কেও! ও! রঘুবর সিংহ! আঃ, বাচলেম, 
আমি ভাই, তোমাকে বীরভদ্র তেবে পালাতে উদ্যত 
হয়েছিলেম। তা তুমি প্রায়ই বীরভদ্্র বটে ! 

রক্ষক। চুপ করছে, েঁচিয়ে কথা কয়ো না। 
ভূত্য। কেন, কেন, কি হয়েছে ? 
রক্ষক। মহারাজ বোধ হয় অত্যন্ত সন্কটাপর 

হয়েছেন, বাীচেন কি না সন্দেহ ? 
ভূত্য। বলকি রঘুবর সিংহ ? 
রক্ষক। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মৃষ্ছা 

যাচ্ছেন । ভগবান শত্তুদাপ আর তাঁর প্রধান 

প্রধান চেলারা অনেক ওঁধধপত্র দিচ্ছেন, কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হয়ে উঠছে না। আহা! মহা- 
রাজের ছুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজ- 
কুমার বলেন্্রও দেখছি অত্যন্ত কাতর ! দেখ ভাই, 
বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয়, আমি কোথাও 
দেখি নাই। ছুই জনে যেন এক প্রাণ! 

ভূভ্য। তার সন্দেহ কি? 
রক্ষক। তুমি ত ভাই সর্বদাই মহারাজের 

কাছে থাক, তা মহারাজের এমন হুবার কারণটা কি, 

বুঝতে পার? 
ভৃত্য । কৈ, না। কেন, তুমিও ত ভাই রাজ- 

: কুমারের ওখানে থাক, তা তুমি কি কিছু জান না? 
রক্ষক। কেজানে ভাই, কিছুই ত বুঝতে 

পারি নাঁ। তবে অঙ্মানে বোধ হয়, রাজকুমারী 
কৃষ্ণার বিবাহ-বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ। দেখ, 
এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহা- 
শয়্ের মুখে সর্বদা তারই নাম শুনতে পাই। 

ভূতা। বটে? আমিও তাই মহারাজের মুখে 
তাই শুনি। 

( বলেন্্রসিংছের প্রবেশ ) 

বলেন । (হ্থগত) কি সর্বনাশ! এ কি 
আমার কর্ম? হত্তী সুকুমার কুম্থমকে দলন ক'রে 

এন রি 

ফেলে বটে,_-তা সে পণ্ড বৈ তনয়। রূপলাবণ্য- 
গুণ-বিষয়ে তাঁর চক্ষু অন্ধ | কিন্তু মন্নুষ্য কি কখন 
পশ্তর কাজ কত্তে পারে ? না, না, এ আমার বম্শ 

নয়। আমার এখন এ স্থান হ'তে প্রস্থান করাই 
কর্তব্য । (প্রকান্ঠে ) রঘুবর সিংহ! 

রক্ষক। কি আজ্ঞা, বীরপতি ! 
বলেন্ত্র। শীঘ্র আমার ঘোড়া! আনতে বল। 
রক্ষক। যে আজ্ঞা, (ভূত্যের প্রতি ) ওহে, 

বড় অন্ধকারটা হয়েছে, এসো! না ভাই, আমরা ছুই 
যাই। 

ভৃত্য। আচ্ছা, চল। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

( মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। ( হত্ত ধরিয়! ) রাজকুমার ! রক্ষ! করুন ) 
আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হ'লে 
সর্বনাশ হয়। আম্ন, মহারাজ আপনাকে আবার 

ডাক্ছেন। 
বলেন্র। (হাত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি 

মন্ত্রি। আমি কি চণ্ডাল-_না পাষণ্ড? একি আমার 
কর্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন 
মগ্নকতে চান? আ্যা, আমি কি বলে মনকে 
প্রবোধ দিব, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্ত- 
লিকা, আমি কেমন ক'রে নিরপরাধে তার প্রাণ 
বিনষ্ট করি? এঁহিক ম্বখের জন্তড লোক পরকাল 
নষ্ট করে, কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে, তার 
নিশ্চয় নাই। কিন্তৃতুমি বল দেখি, পাপকর্থের 
প্রতিফল কি ইহুকালেও ভোগ কর্থে হয় না? 
মন্ত্রি! ভূমি এ ত্বণাম্পদ কর্ণ কত্তে আমাকে আর 
অন্থরোধ করো না। 
 মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার! আপনি 

মন্দিরের ভিতরে আম্বন! এ সব কথার যোগ 
স্থল এ নয়। 

[ উতম্মের প্রস্থান । 

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ ) 

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া ) 
বোম্ ভোলানাথ! (সকলে উপবেশন এবং শিব- 
স্তবগীতান্তে ) বোষ্ মহাদেব ! 

প্রথম । গৌসাইজী ! আপনি যে বলেছিলেন, 
অদ্য রাঝ্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ 
কি? আর আপনিই বা তাকি প্রকারে জানতে 
পাল্লেন? 
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দবিতীয়। বাপু! তোমরা আয়ার চেলা, 
অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় 
গোপন রাখা অতি অবকর্তব্য। অন্ক সায়ংকালীন 
ধ্যানে দেখুলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা 
পড়ছে । কিঞ্চিৎ পরে রাজতবনে'র প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো! যেন, সে স্থল হ'তে 
একটা রক্তত্রোত নির্গত হচ্চে। তৎ্পরে আকাশের 
প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে 
লক্মীদেবী দ্ধ হচ্চেন আর সকল দেবগণ হাহাকার 
কচ্চেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার 
আর মেঘগর্জন আরম্ভ হলো । বাপু। এ সকল 
কুলক্ষণ। এতে যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত 
হবে, তার সন্দেহ নাই । 

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ 
বিষয়ে জ্ঞাত করান না? 

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার য৷ নির্বন্ধ, তা 
অবস্তই ঘটবে) অতএব মহাপাজকে এ বিষয় জ্ঞাত 
করালে কেবল তাঁকে উদ্ধিপ্ন করা হবে, আর কোন 
উপকার নাই। 

তৃতীয়। এই ত একফুন্ধ উপস্থিত, আর কি 
বিপদ ঘটতে পারে। 

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান একলিঙ্গই 
জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই 
যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে 
পারে। যা হোক্, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। 
এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি। 
আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি 
ত্বরায় একট। ভয়ানক হবে। 

সকলে। বোম্- বোম কেদার | 
বোম্--বোম্! 

হর--হুর ! 

[ সকলের প্রস্থান। 

( বলেন্ত্র এবং মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 

মনত্রী। রাজকুমার! পিতৃসত্য পালনহেতু 
রঘুপতি রাজতোগ পরিত্যাগ ক'রে বনবাসে 
গিয়েছিলেন, জ্যোষ্টজাতা পিতৃতুল্য, তা মহারাজের 
আঞ্ঞা অবহেলা করা! আপনার কোনমতেই উচিত 
হয় ন]। 

বলেঞক্। আর ও সব কথায় আবশ্তক কি? 
আমি যখন মহারাজের পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, 
তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞ। না, কেমন ক'রে থাক্বে? 
২৩৩ ও 

২৩৩ 

বলেন্ত্র। দেখ, মন্ত্র, তুমি মহাঁরাজকে সাবধানে 
রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অনৃষ্টে 
কেন এমন ঘটুলো৷ ! অবস্ত আমার পূর্বজন্মে কোন 
পাপ ছিল, তা না হ'লে-__ 

( নেপথ্যে )। বীরবর ! আপনার ঘোড়া প্রস্তুত । 
বলেন্ত্র। আচ্ছ!, আমি চল্লেম, মন্ত্রি | 

[ প্রস্থান। 

মন্ত্রী। (স্বগত ) রাজকুমার যে এ দুবহু কর্ে 
সম্মত হবেন, এযন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল লা । 
যাহ! ছোক্, এখন বহুকষ্টে সম্মত হ'লেন। আহা । 
রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় 
নাই। হায়! হায়! হাবিধাতঃ! একি 
তোমার সামান্য বিড়ম্বন৷ ! 

(রাজার প্রবেশ ) 

রাজ।। সত্যদাস! বলেন্ত্রকি গেছে? হায় 
হায়! হাবিধাতঃ! আমার আদৃষ্টে কি তুমি এই 
লিখেছিলে 1? বাছা, আমি আর কি তোমার সে 
চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছি! 
আমি কি পাষণ্ড! নরাধম-- 

ম্ত্রী। মহারাজ ! এখন চলুন, রাজপুরে চলুন । 
রাজা । সত্যদাস! আমি ও মশানে আর 

কেমন ক'রে প্রবেশ কর্বো ? 
মন্ত্রী। ধর্দ্াবতার-_ 
রাজ|। সত্যদাস! তুমি আমাকে কেন আর 

ধর্মাবতার বল? আমি চগ্ডান অপেক্ষাও অধম। 
আমি স্বয়ং কলি-অবতার। 

মন্ত্রী। মহারাজ ! এ সকল বিধাতার ইচ্ছ। বৈ 
তনয়। 

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জন ) 

রাজা । (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত 
করিয়। ) রজনী দেবী বুঝি পামরের গহিত বর্শ 
দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন, আর চক্র ' 
নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আতরণ পরিত্যাগ ক'রে 
চামুণ্ডারূপে গর্জন কচ্ছেন। ,উঃ! কি ভয়ানক 
ব্যাপার | কি কালম্বরূপ অন্ধকার ! ছে তমঃ! তুমি 
আমাকে গ্রাস কতে উদ্ভত হয়েছ? উঃ| মেঘবাহুন 
অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ এ দীন্তিমান্ কশাঘাত ক'রে 
ঘেন হ্বিগুণ ক্রোধান্িত কচ্ছেন। বজ্র কি ভয়ঙ্কর 

শব! একি প্রলয়কাল? তা আমার মন্তকে কেন 
বন্জাধাত হোক না? (উর্ধে অবলোকন করিয়! ) 



২৩৪ 

ছে কাল! আমাকে গ্রীস কর। হে বস্ত্র! এ 

পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশার্দেবি! এ 
পাবগুকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ 1__বিনাশ 
কর। কৈ, এখনও বজ্কাঘাত হ'ল না? কৈ, 
বিলম্ব কেন? ( হুতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া ) 
এই নেও ! এই নেও ! (কিঞ্চিৎ নীরব ) কৈ, বজ্ঞ 
ভয়ে পলায়ন কল্পেন না কি? (বিকট হান্ত) 

মন্ত্রী । (ম্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত ! মহারাজ 
যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন! (প্রকাশ্থে ) মহারাজ ! 
আপনি ও কিকরেন? আন্ন, এক্ষণে রাজপুরে 

| 
রাজা | ( না শুনিয়! ) পরমেশ্বর! কি কল্পে ?_ 

মৃত্যু হবে না! ? কেন হবে না? কেন? ত্য! কি 
হবে ? তবে কি হবে? আমার কি হবে? (রোদন) 

মন্ত্রী। (স্বগত ) এ কি সর্বনাশ! এখন কি 
করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি? 

রাজা। একি? ও মা কৃষ্ঞা! কেন মা 1-- 
তোমার কি হয়েছে মা? আহা! আমি যে 
তোমার ছুঃখী পিতা, মা! যাকে তুমি এত ভাল- 
বাসতে, (রোদন ) ও কি ভাই বলেন্ত্র? ও কি1-_ 
ও কি1--কি কর? কি কর! এমন কর্ম_-ও£- 
(মৃচ্ছাঞ্রান্তি ) 

মন্ত্রী। (স্বগত) একি? একি? সর্বনাশ! 
কিহছবে? এখানে যে কেউ নাই! ( উচ্চৈঃ্বরে ) 
কে আছিস্ রে? 

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ ) 

ভূত্য। একি? কি সর্বনাশ! 
মন্ত্রী। ধর ধর, মহারাজকে শীগ্র রাজপুরে লয়ে 

চল। 
[ রাজাকে লইয়া সকলের গ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভা্ 

উদয়পুর- কষ্চকুমারীর মন্দির 

( অহ্ল্যাদেবী এবং তপন্থিনীর প্রবেশ ) 

অহল্যা। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) 
তগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণ! ত এখানে নাই ? 

তপ। বোধ করি, রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীত- 
শালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত 
উতল! হলেন কেন? 

অহলা। | ( নিরুত্তরে রোদন )। 
তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিবি! 

স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তা হ'লে এ পৃথিবীতে 
যে কত দরিদ্র রাজা হতো, আর কত শত রাজা 
দরিদ্র হতেন, ছার সীমা নাই। কত লোক যে 
কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?, 

অহল্যা। তগবতি ! আমার প্রাণটা কেমন 
কচ্ছে,। আপনি আঁমার কৃষ্তাকে ডাকুন। আমি 
একবার তার চাদবদনখানি ভাল ক'রে দেখি। 
( রোদন ) 

তপ। মহিবি! আপনি এত উতলা হবেন 
না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন 

দেখি শুনি? 
অহল্যা। তগবতি! সে স্বপ্নের কথা মনে 

হ'লে আমার সর্ধবাঙ্গ শিউরে উঠে। (রোদন ) 
তপ। কেন, বৃত্ান্তটাই কি? 
অহল্যা। আমার বোধ হলে! যেন, আমি এ& 

ছুয়ারের কাছে দীড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন 
ভীমরূগী বীরপুরুষ একখানি অসি' হস্তে ক'রে এই 
মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্পে 

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর? 
অহুল্যা। আমার কৃষ্ণা যেন এ পালস্কের উপর 

একলা শুয়ে আছে, আর এ বীরপুরুষ কল্পে কি, 
যেন এ পালক্কের নিকটে এসে খড়গাঘাত কতে 
উদ্ভত হলো, আমি তয়ে অমনি চীৎকার ক'রে 
উঠূলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি ! 
আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না! 
(রোদন ) 

তপ। আপনিকি জানেন না মহিষি! যে, 
স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয় আর ভাল দেখলে মন্দ 
হয়? 

অহ্ল্যা। সে ধা হউক, ভগবতি! আমি 
আব রাঝ্জে আমার ক্কষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে পুতে 
দেবো না। 

তপ। (সহ্থান্তবদনে ) কেন মহ্িযি! তাতে 
দোষ কি? (নেপথো যন্ত্রধ্বনি ) এ শুন, আমি 
বলেছিলেষ কি না যে, রাজননদিনী সঙ্গীতশালায় 
আছেন। তা চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। 
মহিষি! আপনি রৃষ্ণার সন্ধে কোনমতেই এত 
উতল! হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় ' 
দেখলে অত্যন্ত বিষ হবে, তা তাকে আর কেন 
বৃথ! মনঃপীড়া দিবেন ? আর বিবেচনা ক'রে দেখুন 



কৃষণকুমারী নাটক 
না কেন, সপন নিদ্রা-দেবীর ইন্্রজাল বৈত নয়! 

চলুন, এখন আমরা যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

( খঙ্গে-হস্তে বলেন্সিংহের প্রবেশ ) 

বলেক্। (শ্বগত ) আমিযে কত শতবার 

এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। 
কিন্ত আজ প্রবেশ কর্তে যেন আমার পা আর 

উঠৃতে চায় না। তা হবেইত। চোরের মত 
সিদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীরপুরুষের 
ধর্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এই বিষম 
ঝঞ্ধাটে ফেল্লেন 1 এ নিদারুণ কর্ম কি অন্ত কারো 
দ্বারা হ'তে পাঁত্তো না? ইচ্ছা করে যে, কৃষ্ণাকে 
না মেরে আপনিই যরি, ( দীর্ঘনিশ্বাস ) কিন্ত তাতে 
ত কোন ফল দর্িবে না। (শয্যার নিকটবর্তী 

হইয়া) কৈ? কৃষ্তা ত এখানে নাই ? বোধ হয়, 
এখানে শুতে আসে নাই। তা এখনকি করি? 
( পরিক্রমণ ) (নেপথ্যে গীত) ( স্বগত ) আহা! 

হে বিধাতঃ ! আমি কি এমন কোকিলাকে চির- 

কালের জন্য নীরব কত্তে এলুম? এ পাপের কি 

প্রায়শ্চিত্ত আছে ? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে 

আস্ছেন ! হায়! হায়! হেবিধাতঃ! তুমি কি 
নিমিস্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে? 
এমন নিধি দিয়ে কি তাকে অপহরণ করবে? হায় 
হায়, বসে, তুমি কেন নিষ্ঠর ব্যাদ্রের গ্রাসে পড়তে 
আস্্চো 1? (অন্তরালে অবস্থিতি ) 

( কুষ্টকুমারীর সহিত তপস্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ). 

তপ। বাছা! এত রাত্রি পর্য্যস্তকি গান- 

বাছেতে মত্ত থাকতে হয়? যাঁও, রাজমহিষী যে 
শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন কর গে, 
আর বিলম্ব করো! না। 

রুষ্জ। ভাল, ভগবতি ! মাকে আজ এত 

উততল! দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে 
আজ রান্ত্রে এ মন্দিরে শুতে মান! কচ্ছিলেন কেন? 

তপ। রাজনন্দিনি! একে তমায়ের প্রাণ, 
তাতে আবার তুমি তার একমাত্র মেয়ে, আর 

এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে 

কক । (সহ্থী্তবদনে ) তবে মা কি ভাবেন 
যে, আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি ক'রে নে 
যাবে? 

৩৫ 

-তপ। বৎসে! তাওকি কখন হয়? চক্র" 

লোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার 

সাধ্য? 
কৃষ্ণ । ( গবাক্ষ খুলিয়! ) উঃ ! তগবতি ! দেখুন, 

কি অন্ধকার রাক্জি ! নিশানাঁথের বিরছে রজনী যেন 
বেশভৃষা পরিত্যাগ ক'রে ছুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে 
রয়েছেন। 

তপ। (সহান্তবদনে ) বাছা! তুমি আবার 
এ সব কথা কোথা থেকে শিখলে ? যাও, শয়ন কর 
গে! আমি এখন কুটারে যাই। রানি প্রায় ছুই 
প্রহর হলো। | 

রুষ্খ। যে আজ্ঞা। 
তপ। তবে আমি এখন আসি গে। 

[ প্রস্থান । 
কৃষ্ণ | (ম্বগত ) রাজ! মানসিংহ একবার যুদ্ধে 

হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি যে, তিনি আবার 
অনেক সৈম্যসামস্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ 
করবার উদ্যোগে আছেন। তা দেখি, বিধাতা 
আমার কপালে কি করেন। (দীর্থনিঃশ্বাস ) 
স্বৃতদ্রার জন্য অর্জুন যেমন যছুকুলের সঙ্গে ঘোরতর 
যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠূলে। 

( গবাক্ষ খুলিয়া ) উঃ! কি ভয়ানক বিছ্যুৎ। যেন 
প্রলয়কালের বিশ্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী 
পর্য্যটন কচ্চে, আর মেঘের গর্জন শুনলে মহা মহা 
বীরপুরুষেরও হৎকম্প হয়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই 

হচ্ছে। আজ এ কি মহাগ্রলয় উপস্থিত! এ মন্দির 
পর্বতের ন্যায় অটল, প্রবল ঝড় হলেও এতে কোন 
তয় নাই। কিন্ত যার! ঝুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে 
থাকে, না জানি, তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে! 

আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন| হে বিধাতঃ ! 
সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা 
অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ-অট্রালিকায় ইন্তুল্য এর্য্য তোগ 
করে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে 
অতি কষ্টে কালাতিপাত করে ! কিন্তু তাই বলি, ' 
অষ্টালিকায় বাস কল্পেই যে লোক দুখী হয়, এমন 
নয়) আমার ত কিছুরই. অভাব নাই, তবে কেন 
আমি সুখী হই না? মনের হুখই স্থখ। (দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস) তাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল 
হলে কেন? পৃথিবীর কোন বন্তই ভাল লাগছে না, 
আমার মন যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল 

হয়েছে । দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন ক'রে সুস্থ 
হ'তে পারি | তাই যাই। হে মহাদেব ! এ অধীনীর 



ই 

প্রতি দয়া ক'রে মনের চঞ্চলতা দূর কর! প্রভূ! 
এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাঁগত | (শয়ন) 

(বলেজসিংছের পুনঃ প্রবেশ ) 

“বলেন । (ম্বগত)হায়! হায়! আমি এমন 
কর্ম কনে এলেম যে, পাছে একেবারে রসাতলে 
প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ কত্তেও 
আশঙ্কা হচ্ছে । আমার এমনি বোধ হুচ্চে যেন, পদে 
পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কতে আস্ছেন। তা 
হলেও একপ্রকার ভাল হয়। রজনীদেবি ! 
আমার সাক্ষী । আমি একন্ম আপন ইচ্ছায় কচ্ছি 
না। (নিকটবর্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ 
রাজকুলমূণাল থেকে এ প্রফুল্ল-কনকপন্টি যথার্থই 
কি ছিন্ন-ভির কে এলেম ? এমন ন্বর্ণন্দিরে সিদ 
দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি 
আর পাপ আছে? (চিস্তা করিয়া) তা কি করি! 
জোষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ । 

, (শীর্ঘনিঃশ্বাস ) আমার দেখছি, মারীচ রাক্ষসের 
দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিস্রাণ নাই। তা 
জন্মের মতন বাছার চন্ত্রবদনখানি একবার দেখে 
নি। (মুখ দেখিয়া ) হে বিধাতঃ ! আমি কি রানু 
ছয়ে এমন পুর্ণশশীকে গ্রাস কত্তে এলেম ? আমি কি 
প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্ত জলমগ্ন 

_ ফঞ্তে এলেম ? ( নয়নমার্জন ) আহা! ম!! আমি 
নিষ্ঠুর চগ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্ত 
এসেছি । আহা ! বাছা! এমন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রা- 
দেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্চেন, আর বোধ হয়, 
নানাবিধ মনোহর হ্ৃপ্ন দ্বারা পরষ স্খান্থভব কচ্ছেন ? 
কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যন্ববূপ কাল এসে উপস্থিত 
হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে 

আমি এত গ্রাণতুল্য ভালবাসি, যার ক্ষমাগুণে যুদ্ধ- 
জীবী জনের কঠিন হদয়ে অপার ন্নেহরস প্রবাহিত 
হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কতে হলো? 

'ৰলেকেের অস্ত্রের কি শেষে এই কীন্তি হলো ? ধিক! 
ধিক! (চিন্তা করিয়া ) তবে আর কেন |-__ওঃ1 
এ স্েহনিগড় ভগ্র করা কি মচ্থয্যের কর 1 
ভ্রৌপদীর বস্ত্রের সভায় একে যতই খোল, ততই 
বাড়ে। হে পৃথিবি! তুমি সাক্ষী, হে রজনী দেবি ! 
তুমি সাক্ষী | ( মারিতে হস্ত উত্তোলন ) 

কৃষ্ণ । ( সহসা গাক্রোখান করিয়! ) আ্য-ত্যা 
--কাকা ! একি 1-একি? 

বলেজ। ( অসি ভূতলে নিক্ষেপ) 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

ক₹কষজ। আ্যা?কাকা! একি? আপনি 
যে এন সময়ে এখানে এসেছেন ? 

বলেন্ত্র। না, এমন কিছু নয়। কেবল তোমাকে 
একবার দেখতে এসেছি । তা বৎসে,_তা৷ বসে, 
-আমাকে বিদায় দাও। আমি চকল্লেম। 

কষ । কাকা! আপনি এক জন মহ! বীর- 
পুরুষ, তা আপনার কি দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা 
উচিত? 

বলেজ। ( বদনাবৃত করিয়! নিকুত্বরে রোদন ) 
কৃষ$খ। (অসি অবলোকন করিয়া) এ কি? 

(বলেন্ত্র অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ) (প্রকাশ্ঠে ) 
কাকা! আমি আপনার পায়ে ধর্চি, আপনি 
আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন। 

: বলেন্ত্র। বাছা! তুমি এ নর়াধম নিষ্ঠুরকে 
আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা 
নই, আমি চগ্ডাল। আমি তোমার কাল হয়ে 
এসেছিলাম | ( রোদন) 

কষঃ$। সেকিকাকা? 
বলেন্ত্র। হা আমার কুললগ্সি !_ হে পৃথিবি ! 

তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর। ( রোদন ) 
কৃষ্খ। (হুগুধারণ ) কেন, কাকা? আপনি 

এত চঞ্চল হলেন কেন? . 
বলেন । কৃষ্ণা! আমি. তোমার প্রাণ নষ্ট 

কত এসেছিলেম। 

কষ । কেন? আপনার কাছে আমি কি 
অপরাধ করেছি ? 

বলেন্্র। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা। 
তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) 
মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর অয়পুরের রাজ। 
জগৎসিংহ উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, হুয় 
তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভন্মরাশি 
ক'রে এ রাজ্য লগণ্ডততণ্ড করবেন। আমাদের যে 

এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান, এই 

কৃষ$ণ। কাকা, আমার পিতারও কি এই 
যে-- | 

বলেন্ত্র। যা, আমি আরকি বল্ব? তার 
অন্থমতি ভিন্ন আমি কি এমন চগ্ডালের কর্ম কতে 
গ্রবৃত হই! 

কষ্ক। বটে? তাঞএর নিষিস্ত আপনি এত 
কাতর হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে 
একবার ডেকে আহ্ছন গে, আমি তাঁর পাদপক্ধে 



কষ্ণকুমারী নাটক 
জন্মেরমত বিদায় হই। কাকা! আমি রাজপুত্র, 
_রাজকুলপতি ভীমসিংছের মেয়ে। আপনি বীর, 
কেশরী। আমি আপনার তাইঝি। আমি কি 
মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল-বাস্ত ) এ 
শুন! কাকা! একবার ও ছুয়ারের দিকে চেয়ে 
দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! উনিই 
পন্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর 

একবার দেখ! দিয়েছেন। জননি ! তোমার দাশী 
এলো ব'লে । দেখ, কাকা! এ মন্দির সহসা 
নন্দন-কাননের সৌরতে পরিপূর্ণ হলো। আহা! 
আমার কি সৌভাগ্য ! ্ 

( নেপথ্যে পদশব ) 
বলেন । এ কি--একি? 

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

রাজা । (ক্ষিগুপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন ) 
মন্ত্রী। (কুষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, 

এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক । (অগ্রসর 
হুইয়া বলেন্দ্ের প্রতি জনাস্তিকে ) রাজকুমার, আর 
দেখেন কি? সর্বনাশ উপস্থিত। মহারাজ হঠাৎ 
উন্মাদ প্রায় হয়েছেন। 

বলেন্ত্র। সেকি? সর্বনাশ! (রাজার নিরা- 
সনে উপবেশন) ছায়। হায়! কি হলো? তা 
মন্ত্রি! তুমি কে এখানে আন্লে কেন? 

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে 
এলেন ; সুতরাং আমাকে গুর সঙ্গে আস্তে হলো । 

কি জানি, যদি অন্ত কোথাও যান। আর একটা 
ভাবলেম যে, মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, 
তখন আর এগুরুতর পাপকর্দে প্রয়োজন কি? 
তাই আপনাকে নিবেদন কত্তে এলেম। এর পর 
আমার অনৃষ্টে যা হবার হবে__ছায় ! রাজকুমার__ 

রাজা । বলেন! ছি ভাই! এমন কর্খও 
করে? (গাক্রোখথানকরিতে করিতে) কর কি, 
কর কি? না, না না না, মানসিংহ, মান- 
সিংহ, মানসিংহ! হই। তাকে তো এখনই নষ্ট 
করবো । আমি এই চকল্লেম। (কিঞ্চিৎ গমন ) 
এই যে আমার কৃষ্ণা, কেন মা? কেন? একবার 
বীণাধ্বনি কর--ম1, একটি গান কর--মা, আহা 
হা! এ--্রী-ছা! আমার কুললক্মি! তুমি কোথা 
গেলে 1? (রোদন) 

কৃষ্ণা । (রাজার অবস্থাকে শোকজ্ঞান করিয়।) 
কাকা! পিতা এমন কচ্ছেন কেন? পিতঃ! 
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আপনি এই সামান্ত বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন 
কেন? জীবমাত্রেই শমনের অধীন, তা এতে ছুঃখ 
কল্লেকি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে 
আজ না মরে, সেকাল মরবে; কুলমান-রক্ষার 
জন্তে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্পম আছে? 
(আকাশে কোমল বাগ্ ) এ শুহুন, রাজসতী পদ্মিনী 
আমাকে ডভাঁক্ছেন। উনি এর আগে আমাকে 
স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে, পকুলমান-রক্ষার 
জন্তে যে যুবতী প্রাণদান করে, ম্থরলোকে তার 
আদরের সীমা নাই।” পিতঃ ! আপনি এ 
দাসীকে জম্মের মত বিদায় দিন। এই অন্তকালে 
যে মায়ের পা-ছুখানি দেখতে পেলেম না, এই 
একটা! বড় ছুঃখ মনে রৈল। ( রোদন) 

বলেন্ত্র। ছি মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর 
মুখে এনো না! তোমার শকত্রর অন্তকাল উপস্থিত 
হোক্। | 

কৃষ্ণ । কাকা ! এমন জীব নাই যে, বিধাতা 
তার অনৃষ্টে মরণ লিখেন নাই। কিন্তু সকলের তাগ্যে 
মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে 
কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন তরুর 
কাষ্টে দেব-প্রতিম নির্মিত হয়। কুলমান-রক্ষার্থে 
কিম্বা পরের উপকারের নিমিত্ত যে মরে, সে চির- 
স্মরণীয় হয়। | 

বলেন্ত্র। তুমি মা, আর ও কথা কইও না! 
তুমি আমাদের জীবনসর্বস্ব । তোমার অপেক্ষা কি 
এ রাজপদ প্রিয়তর ? 

কৃষ্ণ । কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন 
না। আপনি আমাকে ব্যল্যকালাবধি প্রাণতুল্য 
ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ 
মার্জন] ক'রে আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ ! আপনি 
নরপতি ; বিধাত। আপনাকে কত শত সহত্র প্রাণীর 
প্রতিপালন কত্তে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; 
তা আপনার তাদের সুখ-দুঃখ বিস্থৃত হওয়া উচিত 
হয়না! আপনি এ দাসীকে জন্মের মত বিদায় 
দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমিকি 
অপরাধ করেছি যে, আপনি আর আমার সঙ্গে কথা 
কচ্চেন না? পিতঃ! আপনার এত আদরের 
মেয়েকে এইবার শেষ আনশীর্ধদ করুন যেন, এ 
তবযন্ত্রণ হ'তে মুক্ত হয়ে ন্বরপুর্ীতে যেতে পারি ! 
( চরণে পতন ) 

রাজা । এনা মানসিংছের দূত ?--এত বড় 
স্পর্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে ? 
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কক । ( উঠিয়া ) কেন পিতঃ! আমি আপনার 
নিকট কি অপরাধ করেছি ? 

রাজা। কি অপরাধ ?--আমার নিকটে 
ছলনা? দূর হ!দুর হ! 

মন্ত্রী। একি সর্বনাশ ! 
কষ্ট | হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টেকি এই 

ছিল? এসময়ে পিতাও কি বিমুখ হ*লেন? কাকা! 
আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি যে, উনি 
আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে ফোমল 
বান্ধ) আঃ! আমি এই যাই-কাকা ! আপনার 
চরণে ধরি। (চরণে পতন ) আপনিই আমাকে 
বিদায় দেন। 

বলেন্ত্র। উঠ মা, উঠ! ছি মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া 
উত্তোলন ) তুমি আমাদের জীবনসর্বস্ব ! তোমাকে 

(আকাশে কোমল বাদ্য) 

কষ্ণ। জননি! এই আমি এলেম। (সহসা 
খঙ্জাঘাত ও শয্যোপরি পতন ) 

সকলে । এ কি ! এ কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! 
বলেন্ত্র। ছে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই 

ছিল ? হে পরমেশ্বর ! আমাদের কি কল্পে! বংসে! 
তুমি কি যথার্থই আমাদের ত্যাগ কল্পে? হায়, 
হায়! (রোদন) 

(তপন্থিনীর প্রবেশ ) 

,. তপ। একি? (অবলোকন করিয়1) কি 
সর্বনাশ ! এ রাজকুললক্ী এ অবস্থায় কেন? হায়, 
হায়! এ রত্বদীপ কে নির্বাণ কল্পে! হায়, হায়! 
(রোদন ] | 
 বলেম্ত্র। আর তগবতি, আমাদের কি হবে? 
এদিকে এই, আবার ওদিকে মহারাজের দশ! 
দেখছেন। আহা-হাঁ! দাদা, তোমার অনৃষ্টে কি 
এই ছিল? তগবতি__ 
তপ। কেন কেন? মহারাজের কি হয়েছে? 
উনি অমন কচ্ছেন কেন ? 

বলেনত্র। আর ভগবতি! সকলই আমাদের 
অনৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন। 

তপ। কেন, এর কারণ কি? 

[ অহুল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ ] | 

অহল্যা। (নেপথ্য হইতে) কৈ1--কৈ? 
আমার কৃষ্ণ। কোথায়? (অবলোকন করিয়। ) এ 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

কি? আমার কৃষ্ণ! এমন হয়ে রয়েছে কেন? ঝ্্য। ! 
এযে রক্ত! মহারাজ! এমন কর্ম কে কল্পে? 

তপ। মহ্ষি! মহারাজকে আপনি আর কেন 
জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? তে কি আর উনি আছেন? 

অহল্যা। তবে বুঝি উনিই এ কর্থ করেছেন? 
ও মা! আমার কি সর্বনাশ হলো! ( কষ্চার মুখা- 
বলোকন করিয়া রোদন ) আহা! বাছা আমার 
নুবর্ণলতার স্তায় প'ড়ে আছেন ! ও ম] কৃষ্ণ। | আমি 
যে তোমার অভাগিনী ম! এসে ডাকছি ষে। ও মা, 
তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চকল্লে, মা ? উঠ, 
মা, উঠ | ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ 
করেছ? (রোদন) 

কৃষ। (মৃছুপ্ধরে ) মা, এসেছে! ? আমাকে 
পায়ের ধুলা দাও। ম1,-পিতা আমার উপর 
অত্যন্ত রাগ করেছেন, তুমি গুকে আমার সকল 
দৌষ ক্ষম! করৃতে বলো। মা! আমি তোমার 
নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল 
ক্ষমা ক'রে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দাও। 
মা! তোমার এ ছুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক 
একবার মনে করো। (মৃত্যু--আকাশে কোমল 
ৰাগ্য ) 

অহল্যা । ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, 
মা, (রোদন ) এ কি? আবার যে মা আমার চুপ 
কল্পেন? ওমা! কৃষ্ণা! ওমা! (মৃদ্ছা) 

তপ। এআবার কি হলো? রাজমহিষী যে 
হঠাৎ অজ্ঞান হলেন? মহিষি উঠুন। হায়, হায়! 
একেবারে সব ছারখার হলো ? 

অহল্যা। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি 
কি স্বগ্র-_মহারাজ, এ কর কে কল্পে? ঠাকুরপো। 
তুমিই বল নার্টকেন? একি (উঠিয়া) তোমরা যে 
সকলেই চুপ ক'রে রৈলে 1 ::7 

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহ্ষীযে? 
(হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছো ? 
_কৈ? 

অহল্যা। মহারাজ ! তুমি ও হাত দিয়ে 
আমাকে ছুঁয়ো লা। তোমার হাতে আমার কৃষ্চার 
রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার 
কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হছলেম । 

[ বেগে প্রস্থান। 
মন্ত্রী। তগবতি! আপনি একবার যান, 

মহিষী কোথায় গেলেন, দেখুন গে । 
_[তপস্থিনীর বেগে প্রস্থান। 



কৃষ্ণকুমারী নাটক 
রাজ । মছিবি ! কোথ! যাও? কোথা যাও ? 

গেলে, গেলে, গেলে? তুমিও গেলে । ( রোদন ) 
হা কৃষ্ণা ! হা! কৃষ্ণা | হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, 
-আমি যাই। তাই বলেন! কা! কৃষ্ণা! 
আমার কৃষ্ণা! (রোদন) 

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের 
অধীন। আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো ! 
( রোদন ) ( অন্তঃপুরে রোদনধবনি ) 

( তপন্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ) 

তপ! হায়! হায়! কি হলো !_রাজকুমার, 
রাজমহিষীও ন্বর্গীরোহণ কল্লেন। হায় হায়! 
আমি এমন সর্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ 
কি বিধাতার সামান্ত বিড়ম্বনা! 1 হায়, হায়, 

হায়! 
বলেন্ত্র। মন্ত্রি আর কি? সকলই শেষ হলো ! 

(রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে 
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ভুলে আছেন 1- দাদা ! এ দেখুন, আমাদের রাজ- 
কুললক্ী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর 
এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়! হায়! 

রাজা । বলেন্্র! ভাই! কৃষ্ণা! কৃষ্ণা !-__ 
আমার কষ্ণ ! 

বলেন্্র। আহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শৃন্ত 
হয়েছে, তুমি এর কিছুই জান্তে পাচ্ছে! না। 
হায়! হায়! তাতাই, এতো তোমার সৌতাগ্য 
বল্তে হবে। হায়! এমন সময়ে জ্ঞান থাকার 
চেয়ে না থাকা ভাল। এ যন্ত্রণা কি সহা কর যায়? 
(রোদন ) 

সত্য। রাজকুমার ! আর আক্ষেপ করা বৃথা । 
মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়৷ যাকৃ। আর 

আসন্ন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাগ গে। এ 
দিকের ত সকলই শেষ হলো | হায়, হায়! হে 
বিধাতঃ! তোমার কি অদ্ভুত লীলা! আসন্ন 
যুবরাজ, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? 

যবনিকা-পতন 
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নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 

পুরুষগণ 

মানবক ৪৪৩ ১৪৪ বিদূষক। 

রাজমন্ত্রী, দেবধি নারদ, মহধি অঙ্গিরা, মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কণ্চুকী, 

পুরোহিত, কলি, সারথি নাগরিকগণ ইত্যাদি । 

সত্রীগণ 

শচীদেকী টা ৪ ইন্্রপত্বী। 

রতিদেকী ৮৪০ ৪৪৪ কামপত্বী। 

মুরজাদেবী *** '** কুবেরপত্বী। 
পদ্মাবতী *** ১০ রাজপত্বী। 

বন্থমতী ৮* *** সখী। | 

মাধবী *** ১৮ _ পরিচারিকা। 
গৌতমী ০৮. *** তপদ্থিনী। 
সা ৮৭ শি অগ্গরী। 

৩৯ 
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প্রথমা 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

বিশ্ধ্যগিরি ;- দেব-উপবন 

( ধনুর্ববাণ-হস্তে রাজা ইন্ত্রনীলের বেগে প্রবেশ ) 

রাজা। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া, শ্বগত ) 
হুরিণটা দেখতে দেখতে কোন্ দিকে গেল হে? 
কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন 
দেখছি? আর তাই বা কেমন ক'রে বলি। এই 
ত ভগবান্ বিদ্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে 
রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া ) এই পর্বতময় প্রদেশে 

' রথের গতিরোধ হয় ব'লে আমি পদবরজে হরিণটার 
অন্থুসরণ-ক্লেশ স্বীকার ক'রে, অবশেষে কি আমার 
এই ফললাভ হলো! যে, আমি একলা! একটা নির্জন- 
বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা 
বারিরূপে দর্শন দেয় ; তা এস্থলে কি সে মায়ামুগ 

হয়ে আমাকে এত বৃথা ছুঃখ দিলে ? সে য! হউক, 
এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ক'রে এক্রান্তি 
দূর করা আবম্তক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! 
স্বানটি কি রমণীয়! বোধ করি, এ কোন যক্ষ 
কিংবা গন্ধর্ধের উপবন হুবে। প্রকৃতি মানব- 

জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ 
কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের 
নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কল-কল রবে 
আমাকে আহ্বান কচ্চে। (উপবেশন করিয়া 
_সচকিতে ) একি? এউগ্ভান যে সহসা অপূর্ব 

স্থগন্ধে পরিপূর্ণ হ'তে লাগৃলেো ? (আকাশে 
কোমল বাদ্ধ) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি_-! 
(সরস! নিদ্রাবৃত হইয়া! শিলাতলে পতন ) 

( শী এবং রতির প্রবেশ ) 

শচী ।-সখি, ল্ুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা 
কর? তিনি ছুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে, 

কি আর ম্থখভোগে মন আছে? রতিদেবি ! তুমি 
কি তাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দের 
জন্ও তোমার কাছ-ছাঁড়া হন না। আহা ! যেমন 
পারিজাতপুম্পের আলিঙ্গন-পাশে সৌরভমধু চির- 
কাল বীধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার 
বশীতৃত। ৃ 

রতি। সখি! তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে 
কাকে বলে, তা আমি প্রায় বিস্থৃত হয়েছি। 
(উভয়ের পরিক্রমণ ) কি আশ্চর্য্য | শচীদেবি? 
এ দেখ, তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে 
যেন বিরক্ত হয়ে. তাকে নিকটে আস্তে ইঙ্গিতে 
নিষেধ কচ্চে। 

শচী। করবে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত 
দিন এ নিম্ল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি ক'রে 
কেবল এই এখানে আস্ছেন। এতে কি মালতীর 
অভিমান হয় না? আর আপনার- গায়ের গন্ধেই 
ইনি আপনি ধরা পড়েচেন। 

(মুরজাদেবীর প্রবেশ ) 
কি গো, সখি? মুরজা যে, এসো এসো। 
আজ তোমার এত বিরস বদন কেন? 

মুরজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) 
সখি ! আমার ছুঃখের কথা আর কাকে বল্বো ! 

রৃতি। কেন, কেন? কি হয়েছে? 
মুরজা। প্রায় পনর বৎসর হলো, পার্বতী 

আমার কন্তা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত 
অভিশাপ দেন) তা সেই অবধি তার আর কোন 
অন্থসন্ধান পাই নাই। 

শচী। সেকি? তগবতী পৃথিবী না তাকে 
স্বগর্ভে ধারণ কত্তে স্বীকার পেয়েছিলেন? 

মুরজা। হা, পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন 
বটে; কিন্তু তার জন্ম হ'লে তাকে যে লালন- 
পালনের জন্তে কার হাতে দিয়েছেন, এ কথাটি 
তিনি কোনমতেই আমাকে বন্গৃতে চান না। আমি 
আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা 
আরকি বলবো? 

এই ভাবনায় সদা-সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তার  রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্লেন? 
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মুরজা। তিনি বল্পেন,--“বৎসে ! সময়ে তুমি 
আপনিই সকল জান্তে পার্বে। এখন তুমি রোদন 
সংবরণ ক'রে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া 
পরম সুখে আছে।” 

শচী। তবে সখি! তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল 
হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা 
ক'রে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জল- 
বিষ্বের মত অতি শীঘ্রই শেষ হয়। 

মুরজা। সখি! বিজয়ার বিরহে আমার মন 
থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে। হায়! জগদীশ্বর 

আমাদের অমর ক'রেও দুঃখের অধীন কল্পেন। 
শচী। সখি! বিধাতার এই বিপুল স্থষ্টিতে 

এমন কোন্ ফুল আছে যে, তাতে কাট প্রবেশ 
কত্তে না পারে? 

(দূরে নারদের প্রবেশ ) 

নারদ। (শ্বগত) আমি মহধি পুলস্ত্যের 
আশ্রমে শৃন্তপথ দিয়ে গমন কচ্ছিলেম, অকন্মাৎ 
এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে 
ইচ্ছা হলো যে, যেমন ক'রে পারি, এদের মধ্যে 
কোন কলহ উপস্থিত করাই; এই জগ্তেই আমি 
এই পর্বত-সাহ্নুতে অবতীর্ণ হয়েছি । তা আমার 
এ মনস্কামনাটি কি ম্যোগে সুুসিদ্ধ করি? (চিন্তা 
করিয়া) হা, হয়েছে, এই যে স্ুবর্ণপদ্মটি আমি 
মানস সরোবর থেকে অবচয়ন ক'রে এনেছি, এর 
স্বারাই আমার কার্ধ্য সফল হবে। ( অগ্রসর হুইয়1 ) 
আপনাদের কল্যাণ হউক ! 

সকলে। দেবধি! আমরা সকলে আপনাকে 
অভিবাদন করি। (প্রণাম ) 

.. শচী। (ম্বগত) এ হতভাগা ত সর্বত্রই 
বিবাদের মূল, তা এ আবার কোথেকে এখানে এসে 
উপস্থিত হ'লে! ?--ও মা! আমি একি কচ্চি? ও 
“চে অন্তর্ধ্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা 
টের পেলে কি আর রক্ষা আছে? (প্রান্তে ) 
তগবন্! আজ আমাদের কি গুভদিন ! আমরা 
আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে চরিতার্থ হলেম। 
তবে আপনার কোথায় গমন হচ্চে ? 

নারদ । ( ম্বগত ) এ ছুষ্টা স্ত্রীটার কিছুমাত্র লজ্জা 
ণাই। একি? এরযে উদরে বিষ, মুখে মধু। 
এযে মাকালফল। বর্ণ দেখলে চক্ষু শীতল হয়, 
কিন্তু ভিতরে--ভস্ম ! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য 
থাকে, একে যথোচিত-দণ্ড ন৷ দিয়ে এ স্থান হ'তে 

২৪৩ 

কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাস্তে ) 
আপনাদের চন্ত্রানন দর্শন করায় আমি পরমন্থুথী 
হলেম। আমার কথ! আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? 
আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিতৃবন 
পর্যটন ক'রে বেড়াচ্চি। 

রৃতি। বলেন কি? 
নারদ। আর বল্্বো কি? কয়েক দিন হলো, 

আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন ক'রে আপন 
আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈব- 

মায়ায় তৃষাতুর হ'য়ে মানস সরোবরের নিকটে 
উপস্থিত হলেম । 

শচী। তার পর মহাশয় ? 
নারদ। সরোবরতীরে উপস্থিত ছয়ে দেখলেম 

যে, তার সলিলে একটি কনকপন্ন ফুটে রয়েছে । 
রতি। দেবধি! তার পর কি হলো ?»* 
নারদ। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য দেখে তৃষ্ণা 

পীড়া বিশ্বৃত হয়ে অতি যত্ব ক'রে তুল্পেম। 
সকলে। তার পর? তার পর? 
নারদ। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই 'দৈববাণী 

হলো-_-০হে নারদ! এ ভগবতী পার্বতীর পদ্ম। 
এক্ষণে একে অবচয়ন কর! তোমার উচিত কর্ণ হুয় 
নাই। ক্রিভূবনমধ্যে যে নারী সর্বাপেক্ষা পরষ 
নুন্দরী, তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার 
ক্রোধানলে দগ্ধ হুবে।” হায়! এ কি সামান্ত 
বিপদ ? | | 

শচী। ( সঙ্থান্তবদনে ) ভগবন্! আপনি এ 
বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না, আপনি এ পদ্মটি 
আমাকে প্রদান করুন না কেন? 

| কেন, তোমাকে প্রদান করৃবেন 
০ | আপনি এ পদ্সটি আমাকে দিউন। 

রৃতি। মুনিবর ! আপনিই বিবেচনা করুন। 
এ দ্বেবনির্দিত কনকপন্ধের উপযুক্ত পাব্রী আমা 
অপেক্ষা ব্রিভুবনে আর কে আছে? 

নারদ। ( স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা ' 
সিগ্ধ হলো । তা এ ঝড় প্রারস্তের আগেই আমার 
এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকান্তে ) 

আপনাদের এ বিবন্বে আমাকে অন্থযোগ করা 
উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্থী, 
আপনার! সকলেই দেবনারী | আপনাদের 
মধ্যে যে কে সর্বাপেক্ষা হুন্দরী, এ কথার নির্থ্ট 
কর] আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই 
কনকপদ্মটি ভগবান্ বিদ্ধ্যাচলের শুঙ্গের উপর 
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রাখলেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরম) হ্থুন্দরী। 
তিনি ব্যতীত আর কেহ এ পুষ্প স্পর্শ করবামান্রই 
তাকে পাধাণমৃন্ত ধ'রে এই উপবনে সহস্র বৎসর 
থাকতে 'হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম। 

[ প্রস্থান । 
শচী। ( ঈষৎ কোপে ) তোমাদের মতন 

বেহায়া স্ত্রীকি আর আছে? 
উভয়ে । কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখলে? 
শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? 

তোমাদের অহঙ্কার দেখলে তয় হয়। আই মা! 
কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে 
এত দর্প করা সাজে? ূ 

উভয়ে | কেন, কেন ? আমর! কি দর্প করেছি? 
শচী। তোমরা কি জান না যে, আমি 

ইন্্রের ইন্জাণী ? 
মুরজা। ইঃ, তা হলেই বাঁ! তুমি কি জান 

না যে, আমি বক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজ! ? 
রৃতি। তোমাদের কথা শুনলে হালি পায়। 

তোমরা কি ভূপ্লে যে, অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের 
মনোমোহন করেন, আমি তীর মনোমোহিনী 
রতি? 

শচী। আ:, তোমার মন্মথের কথা আর কয়ো 
না। হুরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তার 

আরকি আছে? 
রতি। কেন, কি না আছে ? তুমি যদি 

আমাকে আর মস্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে 

ও তোমার ইন্ত্রের নাম আর মুখে এনো না। 
তোমার প্রতি স্থুরপতির কত অন্ুরাগ, তা সকলেই 

জানে। তা তোমার প্রতি এত অন্থরাগ না হ'লে 

কি তিনি আর সহত্রলোচন হতেন? 
শচী। (সরোষে ) তোর এত বড় যোগ্যত1? 

তুই স্থরেশ্রের নিন্দা করিস? তোর মুখ দেখলে 
পাপ হয়। 

( অদৃষ্তভাবে নারদের পুনঃ প্রবেশ ) 

নারদ। (স্বগত ) আহা ! কি কোন্দলই 

বাধিয়েছি! ইচ্ছা করে যে, বীণাধ্বনি ক'রে 
একবার আহলাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা 
করিয়! ) যা হোক্, এ ছুর্জয় কোপাগ্সি এখন নির্ববাণ 

করা উচিত। সক 

 স্বুরজা। আঃ) মিছে ঝগড়। কর কেন? 

আকাশে । হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন 
এ বৃথা বিবাদ ক'রে দেবসমাজে নিঙ্গানীয় হবে? 
দেখ, উৎসের সমীপে শিঙ্পাতলে বিদর্ভনগরের 
রাজ ইন্দ্রনীল রায় দ্বপ্তভাবে আছেন। তোমরা 
এ বিষয়ে গুকে মধ্যস্থ মান। 

মুরজা। এ শুনলে ত? আর হ্বন্বেকাজকি? 
এসো, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক গে। 

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত 
হয়ে রয়েছে । এসো, আমরা এ শিখরের কাছে 
দাড়ায়ে মহারাঁজকে মায়াজাল হ'তে যুক্ত করি গে। 

[ সকলের প্রস্থান। 

(আকাশে কোমল বাগ ) 

রাজা। (গাক্তরোথান করিয়া স্বগত) আহা! 
কি চমৎকার স্বপ্লটাই দেখছিলেম | (দীর্নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি কি 

অপরাধ করেছি যে, তুমি এ সময়ে আমার প্রতি 
এত প্রতিকূল হলে? হায়! আমি সশরীরে 
দবর্গতোগ কত্তে আরম্ভ কর্বামাত্রেই তুমি আমাকে 
আবার এ ছুর্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেলে? 
জননি, এ কি মায়ের ধর্ম 1--আহা ! কি চমৎকার 
স্বপ্টাই দেখছিলাম! বোধ হলো যেন, আমি 
দেবসভায় ব'সে অগ্পরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ 
কচ্ছিলেম, আর চতুর্দিক্ থেকে যে কত সৌরতন্মুধা 
বৃষ্টি হচ্ছিল, তা বর্ণনা! করা মন্ুষ্যের অসাধ্য কর্ধ। 
(সচকিতে এ আবার কি? এরা সকল কে? 
দেবী, না মানবী ? 

( শচী, মুরজা! এবং রতির পুনঃ প্রবেশ ) 

তা এদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এদের 
দেবত্ধ সন্দেহ দূর না কল্পেও এদের অপরূপ রূপ- 
লাবণ্যে আমার সে সংশয় তগঞ্রন হতো। নলিনীর 
আস্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্তে পারে ০৫ 
নলিনীই তার নিকট ফুটে রয়েছে । এমন অপরূপ 
রূপলাবণ) কি ভূমগ্ডলে সম্ভবে? 

শচী। মহারাজের জয় হোক্। 
মুরজা। মহারাজ দীর্ঘায়ু হউন | 
রতি । মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হউক। 
শচী। হে মহীপতে ! আমি ইঙ্জীণী শচী। 
মুরজ। । মহারাজ ! আমি যক্ষরাজপত্থী 

মুরজা। | 
রৃতি। নরেশ্বর! আমি মম্মখণ্গ্রণয়িনী রতি । 



পল্মাবতী নাটিক 
শচী। (জনাস্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি ) 

এক জনকে কথ! কইতে দাও--এত গোল কর 
কেন? এমন করৃলে কি কর্ম সিদ্ধ হবে? 

রাজা । (প্রণাম করিয়। ) আপনাদের শ্রীচরণ- 
দর্শন ক'রে আমার জন্ম সার্থক হলো । তা আপনারা 
এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন? 

শচী। মহারাজ! এ যে পর্বতশৃঙ্গের উপর 
কনকপন্টি দেখতে পাচ্ছেন, ধটি আমাদের তিন 
জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্বাপেক্ষা পরমদ্ছন্দরী 
বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন। 

রতি। মহারাজ ! শচীদেবী য| বল্লেন, আপনি 
তা ভাল ক'রে বুঝলেন ত? যে সর্বাপেক্ষা পরম- 
হুন্দরী . 

শচী। আরে, এত গোল কর কেন? 
রাজা । (স্বগত ) এ কি বিষম বিভ্রাট ! এঁর 

সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এঁদের মধ্যে 
কাকে তুষ্ট, কাকেই বা রুষ্ট কর্বো ? (প্রকান্ঠে ) 
আপনার] এ বিষয়ে দাসকে মার্জন! করুন। 

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে 
ধর্শ-অবতার। আপনাকে অবশ্তই এ বিচার কতে 
হবে। ও 

মুরজা। এ মীমাংসা আপনি না কল্পে আর 
কে করবে? 

রতি। তা এতে আপনার তয় কি? আপনি 
একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই ত হুয়। 

রাজা। (ম্বগত) কি সর্বনাশ! আজ যে 
আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলাম, তা আর 
কাকে বলবো? 

শচী। নরনাথ! আপনি যে চুপ ক'রে 
রইলেন? এবিষয়ে কি আপনার মনে কোনও 
সংশয় হয়? দেখুন, আমি ুরেন্ত্রের মহিষী, আমি 
ইচ্ছা কল্পে, আপনাকে এই মুহূর্তেই সসাগরা 
পৃথিবীর ইন্্ত্বপদে নিযুক্ত কতে পারি। 

মুরজা। শচীদেবি! এ সখি তোমার বুথ 
গর্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে 
অমরাবতীতে দিবারাক্রি যেন ম'রে থাক। তা 
তুমি আবার সসাগর! পৃথিবীর ইন্ত্রত্ব কোথা থেকে 
দিবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেম্বর! 
আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্পত্ী, 
এ বন্থুমতী আমারই রত্বাগারখ_এতে যত 
অমূল্য রত্বরাি আছে, আমি সে সকলের 
অধিকারিণী। | 
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রতি। ( ম্বগত ) বাঃ! এরা ছুই জনেই দেখছি 
বিচারকর্তাকে ঘুস খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে 
আমি আর চুপ ক'রে থাকি কেন? (প্রকাস্তে) 
মহারাজ ! হইন্্রত্বপদের যে কি ন্বুখ, তা জুরপতিই 
জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ববতশৃঙ্গে 
বাস করে বটে, কিন্তুঝড় আন্ত হঠলে সকলের 
আগে তারই সর্বনাশ হয়। আর ধনের কথাকি 
বলবো । যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্বদাই 
বিবরে লুকায়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর 
হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাহিরে আসে, তবে 
তাঁর মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্ত 
চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জনে যার 
মন, তার অবশেষে তু'তপোকার দশা ঘটে। এই 
নির্ধবোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ 
নির্মাণ ক'রে তার মধ্যে বন্ধ হয়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ 
হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্ত লোকে পরে। 

শচী। আহা! রতিদেবীর কি সুঙ্গবুদ্ধি গা! 
তবে এ পৃথিবীতে ম্থখী কে? 

রতি | তা তুমি কেমন ক'রে জান্বে? আমার 
বিবেচনায় মধুকর সর্বাপেক্ষা! সখী | পুষ্পকুলের মধু 
পান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম নাই। তা 
মহারাজ! এ পৃথিবীতে যত পুপম্বরূপ অঙ্গনা 
বিকসিতা হয়, তারা৷ সকলেই আমার সেবিকা । 

রাজা। (স্বগত ) এখন আমার কি করা 
কর্তব্য? এ বিপদ হ'তে কিসে পরিস্রাণ পাই? 

শচী। হে নরনাথ! আপনার এ বিষয়ে বিলম্ব 
করা উচিত হয় না । 

রাজা । যে আজ্ঞা । ( কনকপক্ন গ্রহণ করিয়া ) 
আপনার! স্বেচ্ছাক্রমে এ বিষয়ে আমাকে মধ্যস্থ 
মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ 
বোধ হয়, আমি তা কল্লে ত আপনাদের মধ্যে কেউ 
আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না? 

সকলে । তা কেন হবে? ৃ 
রাজ | তবে আমি এ কনকপদ্নটি রতিদেবীকে 

প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্ধমনোমোহিনী 
রতিদেবীই বামাদলের ঈশ্বরী । 

ৰ (রতিকে পদ্ম প্রদান ) 
শচী। (সরোষে ) রে ছুষ্ট মানব ! তুই কামের 

বশ হয়ে ধর্ম নষ্ট কলি? তা তোকে আমি এ 
নিমিত্ত যথোচিত দও দিতে কোনমতেই ত্রুটি. 
করবো না। 

[ প্রস্থান। 
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মুরজা। (সরোষে ) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ 
ক'রে স্ত্রীলোভে চগ্ডালের কর্ধ কল্পি? তাতৃইযে 
কালক্রমে এর সমুচিত শান্তি পাবি, তার কোন 
সংশয় নাই। [ প্রস্থান। 

রতি । (প্রুল্পবদনে ) মহারাজ! আপনি এ 
বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি 
আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার যথাবিধি 
পুরস্কার কতেও তুল্বো না। আপনি আমার 
'আশীর্বাদে পরম জ্থুখভোগী হবেন। এখন আমি 

| 
[ প্রশ্থান। 

রাজা। ( ম্বগত ) বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন 
কে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, 
তাই হবে, এখন যে এ বঞ্াটটা মিটে গেল, এতেই 
বাচলেম। শচী আর যুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে 
ভন্ম ক'রে যায় নাই, এই আমার পরম লাভ। 

(সারথির প্রবেশ ) 

সারথি । মহারাজের জয় হোক্ ! দেব ! আপ- 
নার রথ প্রস্তত। 

রাজা । সে কি? তুমি এ পর্বত গ্রদেশে রথ কি 
প্রকারে আন্লে? 

সারথি। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) মহারাজ ! আপনার 
প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্ত কর্ম । 

রাজা । তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। 
আমি এই তগবান্ বিন্্যাচলের মতন প্রায় অচল 
ইয়ে পড়েছি । আর্ধ্য মাণৰক কোথায়? 

সারধি। আজ্ঞা, তিনি মহারাজের অদ্বেষণে 
ইতত্ততঃ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন। 

(নেপথ্যে )। ও-_- হো! হৈ!-হৈ। 
রাজা । সারথি! তুমি রথের নিকটে গিয়ে 

আমার অপেক্ষা কর | আমি মাণবককে সঙ্গে ক'রে 
আনি। | 
 লারথি। যে আজ্ঞে মহারাজ ! 

[ প্রস্থান। 
রাজা । ( ম্বগত ) দেখি, মাণবক এখানে একল৷ 

এসে কি করে! এমন নিভৃত স্কুলে ওর মতন ভীরু 
মন্থষ্যকে তয় দেখান অতি সহজ কর্ম । 

( পর্বতান্তরালে অবস্থিতি ) 

( বিদুষকের প্রবেশ ) 
বিদু। (শ্থগত ) দূর কর মেনে | এ কি সামান্ত 

যন্ত্রণা! ওরে নিষ্ঠুর পেট! তুই এ অনর্থের নূল। 

নিউ 

আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর 
ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে সকল তোর জালায় 
বৈ তনয়। এই দেখ, এই পাহাড়ে দেশে হেঁটে 
হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলাম। (ভূতলে উপ- 
বেশন করিয়া) হায়! এই ষে ব্রাহ্মণের পাদপন্ন, 
এ চিহ্ শ্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্বে আপনার 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের 
চোটে একেবারে যেন ছিড়ে গেছে । উঃ! একবার 
রক্তের শ্োতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের 
বৃষ্টিই হচ্ছে। রে ছুষ্ট বিশ্ব্যাচল, তোর কি দয়ার 
লেশমাত্র নাই। আর কোথা থেকেই বা থাক্বে ? 
তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমন 
কঠিন। ওরে অধম! তোর কি ব্রহ্ষহত্যা-পাপের 
তয় নাই? 

( নেপথ্যে তর্জন-গর্জন শষ ) 

বিদু। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ! (ভূতলে 
জাহুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাস্তে) হে ভগবন্ 
বিদ্ধ্যাচল! তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। 
প্রভূ! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমি এই 
নাক-কান ম'লে বল্ছি, আমি তোমাকে আর এ 
জন্মেও নিন্দা করবো না। হিযান্ত্রিকে অচলেন্ 
কে বলে? তুমিই পর্বতকুলের শিরোমণি, 
( গাত্রোথান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত ) দূর, আমার 
আজ কি হয়েছে? আমি একটুতে এত ডরালাম 
যে? বোধ করি, ও শবটা কেবল প্রতিধ্বনি 
মাত্র। | 

(নেপথ্যে )। ধ্বনি যান্্র। 
বিদ্ু। (সচকিতে ) এ আবার কি? এযে 

যথার্থই প্রতিধ্বনি । তা পর্বতপ্রদেশেই ত প্রতি- 
ধ্বনির জন্যস্থান। দেখি, এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ 
আলাপই করি না। (উচ্চৈঃম্বরে) ওলে! প্রতি- 
ধ্বনি | 

( নেপথ্যে )। পীরিতের ধনী। 
বিদু। ওলো, তুই আবার কোথা থেকে লো? 
(নেপথ্যে)। কে লো! 
বিদু। তুই লো। 
(নেপথ্যে )। তুই লো! 
বিদু। মর্, তোর মুখে ছাই | 
(নেপথ্যে)। মুখে ছাই। 
বিদু। কার মুখে লো? আমার মুখে কি 

তোর মুখে? 
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(নেপথ্যে )। তোর মুখে 
বিদু। বাহবা !-_বাহব | 
( নেপথ্যে )। বোবা। 
বিদু। মর্ গন্তানি। তুই আমাকে গাল দিস্? 
(নেপথ্যে )। ইস্। 
বিদ্ব। যা, এখন যা । 
(নেপথ্যে )। আঃ। 
বিদু। ও কি লো? তোর কি আমাকে 

ছেড়ে যেতে মন চায় না লো? 
(নেপথ্যে )। না লো। 
বিদু। দূর মাগিঃ তুই এখন গেলে ৰীাচি। 
( নেপথ্যে )| বাচি। 
বিদু। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায় দেখি 

না। 

(নেপথ্যে )| না। 
বিদু। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত 

করিয়া শিলাতলে উপবেশনে ) 

( রাজার পুনঃ প্রবেশ ) 

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত 
বেশ ধর্তে হচ্চে, তা বলা ছুফর। আমি এই উপ- 
বনে নিষাদরূপে প্রবেশ ক'রে প্রথমতঃ দেবদেবীর - 
মধাস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধবনিও 
হলেম; দেখি, আরও কি হ'তে হয়। ( পর্বতান্ত- 
রালে অবস্থিতি ) 

বিদু। (মুখাবরণ উম্মোচন করিয়া স্বগত ) 
মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় 
লো? রাম বল, আপদ গেছে। (চতুর্দিকে 
অবলোকন করিয়া) আহা ফোয়ারাটি কি হুন্দর 
দেখ। এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণ! পায়। 
তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, কিছু 
আহার না ক'রে কখনই জলখাবো না। কি 
আশ্চর্য্য ! এ যে একটা উত্তম পাক! দাড়িম দেখতে 
পাচ্ছি। তা এ নির্জন স্থানে এক জন সঘংশজাত 
্রাঙ্মণকে কিছু ফলাহারই করাইনে কেন? ( দাড়িস্ব 
গ্রহণ ) 

( নেপথ্যে )। রে ছু তক্ষর! তুই কিজানিস্ 
না যে, এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত ? 

বিদু। (সক্্রাসে স্থগিত) ও বাব! ! এ আবার 
মাটী খেয়ে কি ক'রে বসলেম ? 

( নেপথ্যে )। ওরে পাষণ্ড! আমি এই তোর 
মন্তকচ্ছেদন কতে আসছি । ( হ্ষ্কারধ্বনি ) 
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বিদু। (সন্ত্রাসে ভূতলে জাচুদ্বয় নিক্ষেপ 
করিয়া প্রকান্তে) ছে যক্ষরাজ, আপনি এবার 
আমাকে রক্ষা করুন |! আমি এক জন অতি দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ধ্ুটা করেছি | 

(নেপথ্যে )। হা মিথ্যাবাদি ! যাঁর ব্রাহ্মণকুলে 
জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে? 

বিদু। (সত্রাসে) ছে যক্ষরাজ! আমি 
আপনার মাথা! খাই, যদি মিথ্যা কথা কই। আমি 
যথার্থ ই ব্রাহ্গণ। তা আমি আপনার নিকটে এই 
শপথ কচ্ছি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি 
করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। 
আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্চি-_ 

(নেপথ্যে )। দেখত দে! 
বিদু। (খৎদিয়া) আর কি কতে আজ্ঞা 

করেন, বলুন | 
(নেপথ্যে)। তুই এ স্থলে কিনিমিত্ত এসেছিস্? 
বিদু। (ম্বগত ) বাচলেম ! আর যে কত ফল 

চুরি ক'রে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্পে না। 
( প্রকাশে) যক্ষরাজ! আর দুঃখের কথা কি 
বলবো? আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্ত্রনীলের 
সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি । 

( নেপথ্যে )। সেকি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল 
রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সেন! তার প্রজাদের 
অত্যন্ত পীড়ন করে? 

বিদু। আপনি দেখছি লকলই জানেন, তা 
আপনাকে আর অধিক কি বল্বো ? রাজা বেটা 
রেয়তের কাছে খন যা দেখে, তখনই তাই লুটে 
পুটে নেয়। 

( নেপথ্যে )। বটে? সেনা বড় অসৎ? 
বিদু। মহাশয়, ও কথ| আর বলবেন না, ওর 

রাজ্যে বাস করা তার। বেটা রাবণের পিতামহ। 
(নেপথ্যে )। বটে! রাজার কয় সংসার ? 
বিদু। আজ্ঞা, এখনও বেটা বিয়ে করেনি। 
(নেপথ্যে )। কেন? 
বিদু। মহাশয়, বেটা কপণের শেষ। পয়সা: 

খরচ হবে বলে বিয়ে করেনি। 

(রাজার পুনঃ প্রবেশ ) 

রাজা। কিহে দ্বিজবর! এসকলকি সত্য 
কথা? আমি প্রজাপীড়ন করি? আমি দশানন 
অপেক্ষাও ছবরাচার 1 আমি কি অর্থবায় হবে ব'লে 
বিবাহ করি না? 
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বিদু। (স্বগত ) কি সর্বনাশ ! এ ত যক্ষরাজ 
নয়, এ যে রাজা! ইন্ত্রনীল। তা এখন কি করি, একে 
যে গালাগালি দিচ্ছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে 
দেবে এখন। 

রাজা । কি হে সখে মাণবক! তুমি যে চুপ 
ক'রে রইলে? এখন আমার উচিত যে, আমিই 
তোমার মন্তকচ্ছেদন করি। ূ 

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহান্ত) 
রাজা। ও কি ও? হেসে উড়িয়ে দিতে 

চাও নাকি? 
বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহান্ত ) 

রাজা। মরু ূর্থ! তুই পাগল হ'লি নাকি? 
বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ বয়ন্ত! আপনি কি 

বিবেচনা! করেন যে, আমি আপনাকে চিনতে 
পেরেছিলাম না? হাঃ! হাঃ! হাঃ! 

রাজ! । বল দেখি, কিসে চিন্তে পেরেছিলে 1 
বিদু। মহারাজ! হাতীর গর্জন শুনে কি 

কেউ মনে করে যে, কোলা ব্যাং ভাক্চে ? সিংহের 
হঙ্কারশব কি গলা-তাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ 
হয়? হাঃ! হাঃ! হাঃ ( উচ্চহান্ত ) 

রাজা । ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা 
কল্পে কেন? 

বিদু। বয়ন্ত | পাপকর্্ব কল্পে তার ফল এ জন্মে 
ভোগ কত্তে হয়। দেখুন, আপনি এক জন সদ্- 
ব্রাহ্ষণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দ্বিতে উদ্ভত 
হয়েছিলেন, তার জন্ঠেই আপনাকে নিন্দাম্বরূপ 
কিছু তিক্তবারি পান কত্তে হ'লো। 

রাজা । ( সহান্তবদনে ) সখে! তোমার কি 
অগাধ বুদ্ধি। সে যা হ'ক, আমি যে আজ এ 
উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি 
শুনলে অবাক হবে। 

বিদু। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল বলুন 
দেখি? 

রাজা । সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। 
চল, এখন দেশে যাই! সে সব কথা এর পর 
বন্বো। 

বিদু। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিভ্রমণ 
করিয়] অবস্থিতি ) 

রাজা। ও আবার কি? দীড়ালে কেন? 
বিদু। বয়ন্ত ! ভাবছি কি--বলি, যদি এখানে 

যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে বাব 
কেন? 

মাইকেল গ্রস্থাধলী 

রাজা । (সহাক্কবদনে) কে ফেলে যেতে 
ব্ন্ছে? 

বিদু। যে আজ্ঞা। (দাঁড়ি গ্রহণ ) | 
রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাঁজ 

যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হযে? 
বিদু। আজ্ঞা হা--এ বড় মন্দ কথা নয়) 

তবে শীঘ্র চলুন। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 

ডিন জ্ঞহ 

দ্বিতায়াঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

মাহেশ্বরীপুরী--রাজপ্তদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্ভান 

( পন্নাবভী এবং সখীর প্রবেশ ) 

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়! ) সখি! 
ু্য্যদেব অস্ত গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু একটু 
রৌন্্র আছে। 

সখী। প্রিয়সখি ! তবুও দেখ, এ না একটা 
তারা আকাশে উঠেছে? 

পদ্মা। গুকে কি তুমি চেননা সখি? উনি 
যে তগবতী রোহিণী। চন্ত্রের বিরহে গুর মন এত 
চঞ্চল হয়েছে যে, উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর 
আসবার আগেই একল! এসে তার অপেক্ষা 
কচ্ছেন ! 

সখী । প্রিয়সথি! তা যেন হ'লো, কিন্ত 
একবার এ দিকে চেয়ে দেখ, কি চমৎকার ! 

পন্মা। কেন, কি হয়েছে? 
সখী। এ দেখ, যধুকর তোমার মালতীর মধু- 

পান কত্তে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ 
ক'রে ওকে এক মুহূর্তের জন্ঠেও স্থির হয়ে বসতে 
দিচ্ছেন না। আর দেখ, ওরও কত লোত, ওকে 
যতবার মলয় তাড়াছ্ছেন, ও ততবার ফিরে ফিরে 
এসে বস্চে ! 

পন্প।। সখি! চল, দেখি গে, চক্রবাকী তার 
প্রাণনাথকে বিদায় করে এখন একলা কি কচ্চে? 

সথী। প্রিয়সথি! তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ 
চল, দেখি গে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ ক'রে 
তার বাসর-দরে চঞ্জের অপেক্ষা কচ্চে। 

পদ্মা । সখি! যে ব্যক্তি স্কুথী, তার কাছে 
গেলেই বা কি আর না গেলেই বাকি? কিন্তু 
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ব্যক্তি ছুঃখী, তার কাছে গিয়ে ছুটি মিষ্টকথা কইলে 
তার মন অবশ্ই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে, 
উচ্চস্থলে বৃষ্টিধার! পড়লে জলটা অতি শীগ্র বেগে 
চ'লে যায়, কিন্তু যদি মরুভূমি কখন জলধরের 
প্রসাদ পায়, তবে সে ততক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান 
করে। 

( পরিচারিকার প্রবেশ ) 

পরি। রাজনন্দিনি! এক জন পটোদের 
মেয়ে পট বেচবার জন্তে এসেছে; আপনি যদি 
আজ্ঞ! করেন, তবে. তাকে এখানে ডেকে আনি। 
সে বল্ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম 
পট আছে। 

সথী। দূর, এ কি পট দেখবার সময় ? 
পল্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় 

নাই। ( পরিচারিকার প্রতি ) যা, তুই চিত্রকরীকে 
ডেকে আন্ গে। 

পরি। রাজননিনি! সে অতি নিকটেই 
আছে। (উচচৈঃস্বরে) ওলো পটোদের মেনে! 
আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাক্ছেন। 

(নেপথ্যে )--এই যাচ্ছি। 

(চিত্রকরীবেশে রতিদেবীর প্রবেশ ) 

সখী। (জনাস্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি ) প্রিয়- 
সখি! এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপ- 
লাবণ্য দেখলে চক্ষু জুড়ায় ! 

পদ্মা। (জনাস্তিকে সখীর প্রতি )তুমি কি 
ভেবেছ সখি, যে, মণি-মাণিক্য কেবল রাজগৃছেই 
থাকে | কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের 
পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখছ, এ 
একটি কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর 
যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, 
তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি 
চাও? 

রতি। (স্থগত) আহা! ইন্ত্রনীলের কি 
সৌভাগ্য! তা সে শচীও মুরজার দর্প চূর্ণ ক'রে 
আমার যখন মান রেখেছে, তখন আমার তাকেই 
এ অমূল্য রত্বটি দান করা উচিত। 

পদ্মা। চিত্রকরি ! তুমি যে চুপ ক'রে রইলে? 
তুমি ভয় করে! না, এখানে কার সাধ্য যে, তোমার 
প্রতি কোন অত্যাচার করে? 

রতি। আপনি হচ্ছেন রাজার মেয়ে, আপনার 
কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়। 

৪৪ 
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পল্পা। ( সহান্তবদনে ) কেন? রাজকন্তারা 
কিরাক্ষলী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ 
তনয়। 

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, 
তেমনই সরল|। 

পদ্মা । (শিলাঁতলে উপবেশন করিয়া) চিন্ত্ে- 
করি! এই আমি বস্লেম, তোমার পট সকল এক 
একখান ক'রে দেখাও । 

রতি। যে আজ্ঞা, এই দেখাচ্ছি। 
পদ্মা। চিত্রকরি ! তুমি কোথায় থাক? 
রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ৷ 
পল্পা। তোমার স্বামী আছে? 
রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর 

কথ! আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে 
পুড়েও মরেন না। আর যেখানে যেখানে যান, 
কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান। 

সখী। প্রিয়সখি ! যদি তোমার পট দেখতে 
ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরী করো না। 

পল্মা। চিত্রকরি! এসো, তোমার পট 
দেখাও । 

রতি। এই দেখুন। ( একখানা পট প্রদান) 
পদ্মা। (অবলোকন করিয়৷ সখীর প্রতি) 

সথি! এই দেখ, অশোককাননে সীতাদেকী 
রাক্ষপীদের মধ্যে বসে কাদছেন। আহা! যেন 
সৌদামিনী মেধমালায় বেষ্টিত হয়ে রয়েছে, কিংবা 
নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘিরে বসেছে । আর 
এঁ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ভালে দেখছ, ও পবনপুত্র 
হনূমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষে 
জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়ছে। সখি! এ 
সকল ভ্রেতাধুগের কথা, তবুও এখনও মনে হ'লে 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

রতি। (স্বগত ): আহা ! এ কি সামান্ত 
দয়াশীলা। তগবতী বৈদেহীর ছুঃখেও এর নয়ন 
অশ্রজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকান্তে) রাজ- 
নন্দিনি! আরও দেখুন। (অন্ত একখানা পট 
প্রদান ) 

পল্মা। এ ভ্রৌপদীর স্বয়ংবর । এই যেক্রাহ্মণ 
ধনুর্বাণ ধ'রে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে 
দৃষ্টি কচ্ছেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন, ইনি ছন্বেশ্ী 
ধনঞ্জয় ! এ যাজ্ঞসেনী। 

রতি। ( পন্মাবতীর প্রতি ) রাজনন্দিনি! এই 
পটখান একবার দেখুন দেখি। ( পট প্রদান ) 
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পল্পা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির 
প্রতি ) চিত্রকরি! একার যুর্তিলা? 

রতি। আজে, তা আমি আপনাকে-- 
(অর্দোক্তি ) 

পল্মা। সখি!-(মৃচ্ছাপ্রাপ্তি) 
সথী। (পন্লাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ) 

হায়। এ কি! প্িয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে 
পড়লেন? ( পরিচারিকার প্রতি ) ওলো মাধবি, 
তুই শীঘ্র একটু জল আন্তো! লা। 

[ পরিচারিকাব বেগে প্রস্থান । 

রতি। (শ্বথগত) ইন্্রনীলের প্রতি যে পন্মাবতীর 
এত অন্গরাগ জম্মেছে, তা ত আমি জানতেম না। 
এদের ছু'জনকে হ্বপ্রযোগে কয়েকবার একক্র 
করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অন্থুরক্ত 
হয়েছেন। এত ভালই হয়েছে। আমার আর 
এখন এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নাই। 
শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ 
ঘটতে পারে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত তগবতী 
পার্বতীকে অবগত করালে তিনি যে এই পদ্মাবতীর 
প্রতি অনুকুল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। 

_ (অন্তর্ধান ) 
সর্থী। (ম্থগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা 

অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি? 
পল্মা। (গাত্রোখান করিয়া ব্যগ্রভাবে ) 

সখি! চিত্রকরী কোথায় গেল? 
. সখী। কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না । বোধ 

করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে 
জল আন্তে গিয়ে থাকৃবে। ৃ 

্ পল্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিন্রপট- 
. খানা সঙ্গে লয়ে গেছে? 

সখী । এই যেচিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে 
রয়েছে। 

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে চিত্পট লইয়া বক্ষঃস্থলে 
স্থাপন করিয়! ) সখি ! এ চিত্রকরীকে তুমি আর 
কখনও দেখেছ ? 

সখী। প্রিয়সখি! তুমি যে চিত্রপটখানি এত 
বন্ব ক'রে বুকে লুকিয়ে রাখলে ? 

পল্লা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি, তার উত্তর 
দাও না কেন? বলি, এচিত্রকরীকে তুমি আর 
কখন দেখেছ? 

স্থী। ওকে আমি কোথায় দেখবো ? 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

(জল লইয়! পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আনূতে 
আনতেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে। 

সথী। হ্যালামাধবি! এ পটো মাগী কোন্ 
দিকে গেল, তুই দেখেছিস্? 

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল? 
মেত কৈ আমার সঙ্গেযায় নাই। যাই, এখন 
আমি এ ঘটিটে রেখে আলি গে। ূ 

[ প্রস্থান। 
পল্মা। (চতুর্দিকি অবলোকন করিয়া) কি 

আশ্চর্য্য ! সখি, আমি বোধ করি, এ চিন্ত্রকরী কোন 
সামান্ত স্ত্রী না হবে। 

সখী। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) তাই 
ত, একি পাখী হয়ে উড়ে গেল! 

পল্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ 
কথার প্রসঙ্গ করো না। 

সথী। প্রিয়সথি ! তুমি যদি বারণ কর, তবে 
নাই বা বল্লেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যস্ত্রধবনি) 
এ শোন, সঙ্গীতশালায় গানবাগ্ধ আরভ্ভ হুলো। 
চল, আমর! যাই । 

পদ্মা। সখি! তুমি যাও, আমি আরও 
কিঞ্চিৎ কাল এখানে থাকতে ইচ্ছা করি। 

সথী। প্রিয়সখি! তুমিনা গেলে কি ওরা 
কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে ? 

পল্মা। আমি গেলাম ব'লে। তুমি গিয়ে 
নিপুণিকাকে আমার বীণার স্থুর বাধতে বল। 

সখী। অচ্ছা, তবে আমি চল্লেম। 
[ প্রস্থান । 

পদ্মা। ছে রজনীদেবি! এ নিখিল জগতে 
কোন্ ব্যক্তি এমন ছুঃখা আছে যে, সে তোমার 
কাছে তার মনের কথা! না কয়? দেখ, এই যে 
ধুতুরার ফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে 
মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরম- 
হুন্দরী ক'রেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, 
কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জাসংবরণ ক'রে বিকসিত 
হয়। জননি! তুমি পরম দয়াশীলা। ( পরিক্রমণ 
করিয়া) হায়! আমার কি হলো! আজ কয়েক 
দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত 
দ্বপ্ন দেখছি,।তার কথ! আর কাকে বল্বো ? বোধ 
হয়, যেন একটি পরমন্ুন্দর পুরুষ আমার পারে 
াড়িয়ে এই বলেন, “কল্যাণি! আমার এই 



পদ্মাবতী নাটক 

হৃৎসরোবরকে দ্থশোতিত কর্বার নিমিতেই বিধাতা 
তোমার মত কনকপগ্প স্ষ্টি করেছেন। প্রিয়ে ! 
তুমি আমার।” এইমাত্র ব'লে সেই মহাত্মা 
অ্তর্ধান হন, আর এই তীর প্রতিমূর্তি । এই যে 
চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রক্ব প্রদান 
ক'রে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি 
দৃহিক্ষেপ ও নিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া) হে 
প্রাণেশ্বর ! তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন 
চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্চে যে, 
তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা! কিছু অবশিষ্ট আছে, 
তাও এসে অপহরণ কর। 

(নেপথ্যে)। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন 
না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ 
করবে! না। 

পদ্মা । (শ্বগত ) হায় ! আমার এমন দশ! ফেন 
ঘটলো ? হে শ্বপ্রদেবি ! এ যদি তোমারই লীলা হয়, 
তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তা আমি এ সকল 
কথা কি জন্মে আর ভূল্তে পার্বে ? 

( পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ 
গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার 
সুর বেধেছে। 

পদ্মা । তবে চল। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

( শচী এবং মুরজার প্রবেশ ) 

শচী। ( সরোষে ) সখি ! রতিকে ত তুমি ভাল 
ক'রে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম কি আছে? দেখ, 
রুদ্রদেব রাগলে তগবতী পার্ধতীও তাঁর নিকটে 
যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে 
গিয়ে কেদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল 
নির্বাণ করে। রতিফাদ পাতলে, তাতে কেনা 
পড়ে ? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর ছুটি আছে? 

মুরজা । তা ও এখানে এসে কি করেছে? 
শচী। কিনা করেছে? এই মাহেখ্বরী-পুরীর 

রাজ! যজ্ঞসেনের মেয়ে পন্মাবতীর মতন হ্ুন্দরী 
পৃথিবীতে নাই । রতি এই মেয়েটির সঙ্গে হুষ্ট ইন্্র- 
নীলের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্চে। ফিখি! ইন্্র- 
নীলকে যদি রতি এই স্ত্রী-রত্বটি দান করে, তবে 
আমাদের কি মান থাকবে ? 

৫১ 

মুরজা। তার সন্দেহ কি? তা ওকি প্রকারে 
এ চেষ্টা পাচ্ছে, তার কিছু শুনেছ ? 

শচী। শুনবো না কেন? প্রতি রাত্রে এসে 
ইন্ত্রনীলের বেশ ধ'রে পদ্মাবতীকে হ্বপ্নরযোগে 
আলিঙ্গন দেয় ঃ সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্ত্র- 
নীলের জন্তে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। 

মুরজা। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি! 
শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজ- 

লক্ীর বেশ ধারণ ক'রে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞ- 
সেনকে স্বপ্নে বলেছে যে, যদি পল্মাবতীর ত্বয়ংবর 
অতি শীঘ্র মহাসমারোহে না হয়, তবে সে শ্রী 
হবে। 

মুরজা। কি আশ্চর্য্য ! স্বয়ংবর হলেই ত ইন্দ্রনীল 
অবস্তই আস্বে। আর ইন্ত্রনীলকে দেখবামাত্রই 
পল্মাবতী তাকেই বরণ কর্বে। 

শচী। তা হ'লে আমরা গেলাম। পৃথিবীতে 
কি আর কেউ আমাদের মানৃবে, না পুঁজ কর্বে ? 
সখি! তোমাকে আর কি বল্বো৷ ? এ কথা মনে 
পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে । আর দেখ, 

রাজ! যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ংবরের 
বিষয়ে বিচার কচ্চে। 

মুরজা। তবে তআর সময় নাই। তাঁকি 
এখন কর্তব্য ?--ওকি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ 
যন্ত্রধনি ) আছা। ! কি মধুর ধ্বনি ! সখি, একবার 
কান দিয়ে শোন। তোমা এমন 
মধুর ধ্বনি ছুর্লতি। 

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর 
এখন ভাল লাগে? 

(নেপথ্যে )। চুপ কর্ লো চুপ কর্, এ শোন্, 
রাজনন্দিশী আরম্ভ কচ্চেন | ( বীণাধ্বনি ) 

(নেপথ্যে )। আহা ! রাজনন্দিনি, তুমি কি 
ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে 
নিয়েছ গা! 

(নেপথ্যে )। মর! এত গোল করিস্ কেন? 

(নেপথ্যে গীত ) 

খান্বাজ--মধ্যমান 

কেন হেরেছিলাম তারে। 
বিষম প্রেমের জাল! বুঝি ঘটিল আমারে । 
সহজে অবোধ মন, না জ্ঞানে প্রেম কেমন, 
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে। 



৫২, 

কত করি ভূলিবারে, মন তা ত নাহি পারে, 
' যবে সে ভাবন! করে, সে জাগে অন্তরে --- 

স্রমে মরম-ব্যথা, নাহি প্রকাশিতে কথা, 
জড়ের স্বপন যথা! মরমে মরি গুমরে ॥ 

মুর] | শচীদেবি! আমরা কি নন্দনকাননে 
উর্বশী আর চারুনেত্রার হথমধুর স্বর শুনে মোহিত 
হলেম? 

শচী। সখি! তুমিও কি এই প্রজলিত 
হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত হ'লে? দেখ, যদি 
রৃতির মনস্কামন। ছুসিদ্ধ হয়, তবে এই হুধারস দুষ্ট 
ইন্ত্রনীলই দিবারাত্রি পান কর্বে। (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) সখি! যক্ষেশ্বর! আমার 
মতন হৃততাগিনী কি আর ছুটি আছে? লোকে 
আমাকে বুথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বস্ত্র 
স্বারা কত শত উন্নত পর্বতশৃকে চূর্ণ ক'রে উড়িয়ে 
দেন, কত শত বিশাল তরুরাজকে ভম্ম ক'রে 
ফেলেন, কিন্তু আমি দেখ, এক জন অতি ক্ষুদ্র 
মানবকে যৎকিঞ্িৎ দণ্ড দিতে পাল্লেম না। 
হায়! আমার বেঁচে আর স্ত্খ কি? 

মুরজা। তবে সখি, তোমার কি ইচ্ছা যে, 
ইন্ত্রনীলকে শাস্তি দিবার জন্যে এ স্ুশীল। মেয়ে- 
টিকেও কষ্ট দিবে? 

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চগ্ডালকে 
দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়া ভাল । দেখ, 
ছুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী 
পৃথিবীকেও জলমণ্ন করেন ? | 

মুরজা। তবে সখি! চল, আমরা কলিদেবের 
কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একট] না একট। 
উপায় অবস্থই ক'রে দিতে পার্বেন। 

শচী। (চিন্তা করিয়া ) হা, এ যথার্থ কথা। 
কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্তে পার্- 
বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে 

 যাই। [ উভয়ের গ্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

| মাহেশ্বরী-পুরী-_-রাঁজ-নিকেতন 

( কঞ্চুকীর প্রবেশ ) 

কঞ%চকী। (শ্বগত ) আহা! 
শৈলেন্ত্রের গলে শোতে যে রতন-_ 
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি 

মাইকেল-গ্রস্থাবললী 

প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে 
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে 
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে 
সে শিরঃ? সকলে জানে, নুরাম্থর মিলি 
মিয়া কত যতনে সাগর, লতিলা 
অমৃত--কত পীড়নে গীড়ি জলনিধি । 
হায় রে, কে পারে দিতে ইচ্ছা করি, 
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত? 

(চিন্তা করিয়া ) 
বিধির এ বিধি কিন্ত কে পারে লঙ্ঘিতে ? 
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর? 
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে 
তুলে লয়ে যায় জুখে। মলয়-মারুত, 
কুন্থমকানন-ধন হ্থরভিরে হুরি 
দেশ-দেশাস্তরে চলি যান কুতুহলে ! 
হিয়াদ্রির কনক-ভবন ত্যজি সতী-_ 
তবভাবিনী ভবানী তজেন ভবেশে। 

( পরিক্রমণ ) 
যার ঘরে জনমে ছুহিতা, এ যাতনা- 
ভোগী সে ( দীর্ঘনিশ্বাস) 

প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! যা হোক, মহারাজ 
যে এখন রাজনন্দিনী পল্মাবতীর স্বয়ংবরে সম্মত 
হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয় । এখন জগদীশ্বর 
এই করুন যে, কন্াটি যেন একটি উপধুক্ত পাত্রের 
হাতে পড়ে। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া 
প্রকাশ্তঠে )কে ও? 

(সখীর প্রবেশ ) 

বন্থমতী না? আরে এসো দিদি, এসো ! আমি বুদ্ধ 
্রাহ্মণ-কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্ত তবুও 
পূর্শশশীর উদয় হ'লে তাঁকে চিন্তে পারি। এসো 
এসো । 

সথী। ঠাকুরদাদ! ! প্রণাম করি। 
কঞ্চকী। কল্যাণ হোক্। 
সখী। মহাশয়! আমার প্রিয়সখীর না কি 

স্বয়ংবর হবে? 
কন্ুকী। এ কথা তোমাকে কে বলে? 
সখী। যে বলুক না কেন, বলি, এ 

সত্য ত1? 
ক্ুকী্ বাঃ! কেমন ক'রে সত্য হবে? 

তোমার প্রিয়সী ত আর পাঞ্চালী নন যে, তার 
পঞ্চস্বামী হবে ? আমি বেঁচে থাকতে তার কি আর 



পল্মাবরতী নাটক 

বিবাহ হ'তে পারে? গৌরী কি হুরকে বৃদ্ধ ব'লে 
ত্যাগ কত্তে পারেন? (হাস্ত ) 

সখী । (শ্বগত ) দূর বুডে। ! (হস্তধারণ করিয়া 
প্রকাহ্্রে ) ঠাকরদাদা ! আপনার পাঁয়ে পড়ি, বলুন 
না, এ কথাটি কি সত্য? 

কঞ্চকী | আরে কর কি? পায়েহাত দিও না। 
তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ কল্পে 
সে তৎক্ষণাৎ জ'লে যায়? 

সখী । তবে আমি চল্লেম। 
কঞ্চকী। কেন? 
সখী। এখানে থেকে আবশ্তক কি? আপনায় 

কাছে ত কোনও কথাটিই পাওয়া যায় না। 
কঞ্চকী। ( সহান্তবদনে ) আরে, আমি রাজ- 

সংসারে চাকুরী ক'রে বুড়ো হয়েছি, আমাকে ঘুস 
না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ধ হ'তে পারে? 

ঘানি-গাছে তেল না দিলে সেকি সহজে ঘোরে ? 
সঘী। আচ্ছা, রাঁজমাতাঁর সোনার হামান- 

দিস্তায় যে পাণ মসলা দিয়ে ছেচা হয়, তাই নাহয় 
আপনাকে একটু এনে দেব। তা হ'লে তহবে? 

কাঞ্চকী। শুধু পাণ নিয়ে কি হবে? মিঠাই- 
টিঠাই কিছু দিতে পার কি না? 

সখী। হ্যা, পারব নল! কেন? 
কঞ্চকী। তবে বলি, এ কথা যথার্থ। তোমার 

প্রিয়সথীর ম্বয়ংবর হবে। 
সখী। (ব্যগ্রভাবে ) ই মহাশয় ! কবে হবে? 
কঞ্চুকী। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্র 

বরকে স্বয়ংবরের সমুদয় আয়োজন কত্তে অস্থমতি 
করেছেন। আর কা'ল প্রাতে দুতের! নিমন্ত্র- 
পত্র লয়ে দেশ-দেশীস্তরে যাত্রা করবে । দেখো, এ 
পদ্মের গন্ধে অলিকুল একেবারে উন্মস্ত হয়ে উড়ে 
আস্বে। ও কি ও! তুমি যে কাদতে আরস্ত 
কল্পে? তোমাকে ত আর শ্বশ্তরবাড়ী যেতে হবে 
না? 

সথ[। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ, আমি কীদ্ছি, 
আপনাকে কে বললে? (রোদন ) 

কঞ্চকী। আরে এ যে, কি উৎপাত! তা 
তোমার জন্তেও না হয় একটা বর ধ'রে দেব, তার 
নিষিত্বে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর 
সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি ফ্ুমি রাজকুলে 
বিয়ে কত্তে না চাঁও--তবে শর্মা ত রয়েছেন । 

সথী। আঃযাও! মিছে ঠাট্র। করো না। 
( রোদন ) 

২৫৩ 

( পরিচারিকার প্রবেশ ) 

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি। 
কঞ্কী। এসো, কলাণ হোক্। (শ্বগত ) 

এ গন্তানী আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত 
হলো? কি আপদ! এ যেগঙ্গায় আবার যমুনা 
এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব 
থাকবে না। 

সথী। মাধবি! প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের 
পর আমাদের ছেড়ে চল্লেন। ( রোদন ) 

পরি। (ব্যগ্রভাবে ) কেন, কেন? কি হয়েছে? 
সখী । আমরা যে ম্বয়ংবরের কথা শুনেছিলাম, 

সে সকলই সত্য হ'লো,। (রোদন) 
কঞ্চুকী। (ম্বগত ) আহা! প্রণয়পন্মের মুণালে 

যে কণ্টক জন্মে, সেকি সামান্ত তীক্ষ? আর তার 
বেধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যঘিত হয়, তা সে 
বেদনা যে সহ করেছে, সেই কেবল বল্তে পারে। 
( প্রকান্তে ) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির ছ'লি। 
এমন কথা শুনে কাদতে হয়? রাজনন্দিনী কি 
চিরকাল আইবুড়ো! থাকলে তোর! স্থুথী হবি ! 

পরি। বালাই, তার শক্র আইবুড়ো থাকুক, 
তিনি থাকবেন কেন? 

কঞ্চুকী। তবে তোর! কাদিস্ কেন লে ! 
পরি। তুমিও যেমন) কে কীদচে? তুমি 

কাণা হ'লে নাকি? 
কঞ্চুকী। তবে তুই ভাই, একবার হাস্তো 

দেখি? 
পরি। হাস্বো না কেন? (হান্ত ও রোদন ) 
কঞ্চকী। বেশ ! ওলো৷ মাধবি! লোকে বলে, 

রৌদ্র বৃষ্টি হ'লে থেকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি 
দেখছি, তোরও বিয়ে অতি নিকট । 

পরি। কেন, আমি কি খেঁকশিয়ালী ? যাও, 
মিছে গাল দিও না। 

সথী। ওলো! মাধবি, চলন, আমরা যাই। 
পরি। চল। 

[ ক্রন্দন করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান । 

কঞ্চকী। (ম্বগত ) আমাদের পল্মাবতীর ব্ূপ- 
লাবণ্য দেখলে কোনমতে বিশ্বাস হয় না যে, এর 
মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে 
উৎপন্ন হয়? আর এযে কেবল সৌনধ্যগুণে 
চক্ষের দ্থখকরী যাক্র, তা নয়, এমন দয়াশীলা পরো” 
পকারিণী কামিনী কিজার আছে? আয়ে, তানা, 



২৫৪ 

হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখনও 
সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহারত্ব 

কোন্ রাজগৃহ উজ্জল কর্বে ছে? 
(নেপথ্যে বৈতালিক )-- 

(গীত) 

পরজ-কালাংড়া--একতালা 
অপরূপ আজিকার রাজসতা শোতিল। 

জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে, 
_. বিভবে ছুরেন্ত্র লাজ পাইল। 
মোহন মূরতি অতি রাজন রাজিছে, 
রতিপতি ভাতি হেরি মোছিল। 

তুলনা! দিবার তরে রজনী সে আপনি 
শশীরে সাজায়ে আনিল ॥ 

কঞ্চকী। (ম্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে 
গাক্ত্রোথখান কল্পেন। এখন যাই, আপনার কর্ম 
দেখি গে। [ প্রস্থান । 

তৃতীয়াঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

মাহেশ্বরীপুরী-রাজনিকেতন-সন্লিধানে মদনোক্ঠান 
(ছন্নবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ ) 

রাজা । লখে মানবক ! 
বিদু। মহারাজ! 
রাজা । আরে, ও আবার কি? আমি একজন 

বণিক্) তুমি আমার মিত্র, আমর| ছু'জনে এই 
মাহেশ্বরী পুরীর রাজকন্তা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর- 
সমারোহ দেখবার জন্তেই এ রাজ্যে এসেছি-- 

বিদু। আজ্জে-_আর বলতে হবে না। 
রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো) 

আমি ও দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু 
জলপান ক'রে আসি। আঃ! এই নগর ভ্রমণ 
ক'রে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, তার আর 
কি বল্বো? 
বিদু। তবে আপনি কেন এখানে বন্থন না, 

আপনাকে জল এনে দিচ্চি, ব্রাহ্মণের জল 
খেলে ত আর বেণের জাত যায় না। 

রাজা | ( সহান্ঠবদনে ) সখে ! তাত যায়না 
বটে, কিন্ত জল আনবে কিসে করে! এখানে পাক 

মাইকেলপ্রস্থাবলী 
কোথায়? তুমি ত আর পবনগুত্র হনুমান নও যে, 
ওষধ না পেয়ে একেবারে গন্ধমাদনকে উপৃড়ে এনে 
ফেল্বে? তা তুমি থাক; আমি আপনি যাই। 

| [ প্রস্থান। 
বিদু। (শ্বগত) হায়! আমার কি ছুরদৃষ্ট! 

দেখ, এই মাহেশ্বরীনগরীর রাজার মেয়ের শ্বয়ংবর 
হবে বলে প্রায় এক লক্ষ রাঁজা এখানে এসে 
উপস্থিত হয়েছেন, আর এই নগরে চারিদিকে যে 
কত তাবু আর কানাত পড়েছে, তার সংখ্য। নাই। 
কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর যে 
কত লোকজন এসে একক্র হয়েছে, তা কে গুণে 
ঠিক কত্তে পারে? আর কত শত স্থালে যে নট- 
নটীরা! নৃত্যগীত কচ্ছে, তা বলা দুষ্কর । আর যেমন 
বর্যাকালে জল পর্বত থেকে শতজোতে বেরিয়ে 
যায়, রাজতাগ্ডার থেকে তেমনি সিদেপত্ত্র বেরুচ্চে। 
আহা! কত যে চাল, কত যে তেল, কত যে 
লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, 
কত যে ছুধ ভারে তারে আস্চে যাচ্চে, তা দেখলে 
একেবারে চক্কস্থির হুয়। রাজাবেটার কি অতুল 
শবধ্য ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তা দেখ, 
এ হতভাগা বামুনের কপালে এর কিছুই নাই। 
আমাদের মহারাজ কল্পলেন কি না, সঙ্গে যত লোক 
এসেছিল, তাদের সকলকে দুরে রেখে কেবল 
আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। 
এতে যে গর কি লাভ হবে, তা উনিই জানেন। 
তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার 
দক্ষিণাটি দেখছি লোপাপতি হবে। হায়! একি 
সামান্ত ছুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া ) মহারাজ 
একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে 
বসেছেন যে, তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে 
করবেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় 
পাগলামী । আর আমিযে রাত্রে স্বপ্নে নানারকম 
ষ্টার থাই, তা ব'লে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন 
থোড়-ছেঁচকি কি কীাচকল! ভাতে, কি বেগুন 
পোড়া এনে দেয়, তখন কি সেসব আমি না খেয়ে 
পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ 
করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও, তাই তিনি চুর 
নিষেবে পরিপাক ক'রে ভন্ম ক'রে ফেলেন। 

£(€( রাজার পুনঃ প্রবেশ ) 

রাজা। কি হে সথে মানবক! তুমি যে 
একেবারে চিস্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছ? 

| 
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বিদু। মহারাজ-_ 
রাজা। মর্বানর! আবার? 

বিদু। আজ্ঞা-_না, তা আপনার এত বিলম্ 
হু'লো কেন? 

রাজা। সখে! আমি এক অদ্ভুত স্বয়ংবর 
দেখছিলেম । 

বিদু। বলেনকি? কোথায়? 
রাজা । সখে! এ সরোবরে কমলিনী আজ 

যেন স্বয়ংবরা হয়েছে । আর তার পাণিগ্রহণলোতে 
তগবান্ সহঅরশ্রি, মলয়মারুত, অলিরা আর 
রাজহুংস-_এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। 
আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্চে, তা 
আর কি বল্বো 1 এসো সখে, আমরা এ সরোবর- 
কূলে যাই। 

বিদু। ভাল মহাশয়, আপনি যে আমাকে 
নিমন্ত্রণ কচ্চেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে 
দেবে? 

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। 
তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তববিনোদন 
কর্বে, তার কোন সন্দেহ নাই। 

বিদু। হাঃহাঃ হাঃ! ( উচ্চহান্ত ) মহাশয় ! 
আমি ব্রাঙ্গণ আমার কাছে কি ও-সব ভাল লাগে! 
হয় টাকাকড়ি__নয় খাদ্ত্রব্--এই ছুটোর একটা 
ন1 হ'লে আমি কি উঠি? 

রাজা। চল হে চল, নাহয় আমিই দেব। 
বিদু। হা, এ শোন্বার' কথা বটে। তবে 

চলুন। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 

( সখা এবং পরিচারিকার প্রবেশ ) 

সখী ।" মাধবি! আমি ত আর চল্তে পারি 
না। উঃ! আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি 
নাই, আমার সর্বাঙ্গে যে কত বেদনা! হয়েছে,, তার 
আর বলব কি? বোধ করি, আমাকে এখন চার 
াচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাকৃতে 
ইবে। 

পরি। ও মা,সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ং- 
রের আর ছুটি দিন বৈ ত নাই, তা তুমি পড়ে 
ক্লে কি আর কর্ম চল্বে? 

সখী। না চল্লে আমি কি করবো 
। আর পাষাণের শরীর নয়। 

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।, 

আমার 

সখী। (পট অবলোকন করিয়া ) দেখ, আমি 
প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহত্রবার বলেছি যে, 
এ প্রতিমৃত্তি কখনই মন্থুষ্যের নয়, কিন্ত আমার 
কথায় তিনি কোনমতেই বিশ্বাস করেন না । 

পরি। কিআশ্তর্যয ! এই যে আমরা আজ 
সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে এক লক্ষ রাজা দেখে 
এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে, 
তাকৈ এর সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্তেও তুলনা করা 
যায়। হায়! এ মহাপুরুষ কোথায়? 

সথী। নুমেরু-পর্বত যে কোথায়, তা কে 
বল্্তে পারে? কনকলতা কিলোকে আর এখন 
দেখতে পায়? 

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্বে! 
সথী। আরকি করবো, আয়, এই উদ্ভানে 

একটুখানি বিশ্রাম ক'রে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল 
কথা বলি গে। (শিলাতলে উপবেশন ) 

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন 
ক'রে বল্বে? এ বকথ৷ শুনলে তিনি যে কত 
ছুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চক্ষে জল 
আসে। 

সথী। তা! এ মায়ার হেমমুগ ধরা তোর আমার 
কর্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে কোন্ গহন- 
কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলৃতে 
পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সধী এঁর 
প্রতি লোভ ক'রে অবশেষে সীতাদেবীর মতন 
কেশে না পড়েন। এ মায়! যে দেবমায়া, তার 
কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই 
যে বস্ছিস না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু 
পরিশ্রম হয় নাই? 

পরি। হয়েছে বৈ কি, কিন্ত রাজনন্দিনীর 
ছুঃখের কথা ভাবলে আর কোন ছুঃখই মনে পড়ে 
না। যেগায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে 
কি আর বিছের কামড়ে জলে? ( সখীর নিকট . 
ভূতলে উপবেশন ) এখন এই স্বয়ংবরট! হয়ে গেলে 
বাচি। 

সখী। তুই দেখিসূ, এ স্বয়ংবরে কোন না 
কোন ব্যাধাত অবস্তই ঘটে উঠবে। 

পরি। বালাই, এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে 
আনতে আছে? 

সখী। তুই প্রিয়সথীর প্রতিজ্ঞ। ভূলে গেলি না 
কি? তোর কি মনে নাই যে, যদি এক লক্ষ 
রাজার মধ্যে তিনি যে মহাপুরুষকে স্বগ্সে দেখেছেন 
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তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান, তবে তিনি আর 
কাকেও বরণ করবেন না? 

(নেপথ্যে উচ্চহান্ত ) 

. সধী। (নেপথ্যাতিমুখে অবলোকন করিয়া 
সচকিতে ) ও আবার কি? 

পরি। কেন, কি হলো ? (উভয়ের গান্ত্রোথান 
ও সন্ত্রাসে) ও মা! চল, আমরা এখান থেকে 

পালাই। এ মহাম্বয়ংবরে যে কত দেব, দানব, 
বক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্তে 
পারে? এ নির্জন বনে-_ 

সথ্থী। চুপ কর্ লো--চুপ কর, আর এ দেখ-_ 
পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়! ) 

কি আশ্চর্য! এ না পুষ্করিণীর ধারে ছুই জন 
পুরুষমান্থষ ব'সে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে 
এক জনের কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য ! 

সথী। (পট অবলোকন করিয়! ) মাধৰি ! 
এতক্ষণের পর বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল 
হছলো। এ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ 
ক'রে চেয়ে দেখ দেখি? 

পরি। তাই ত! কি আশ্র্য! একি 
গগনের চাদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন ? 

সর্ী। (সপুলকে ) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ 
যে আমাদের প্রিয়সধার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্্র। 

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত! 
এ কি আশ্চর্য্য ! ওঁকে যে রাজবেশে দেখছি না? 

সথী। তাতে বয়ে গেলকি? (চিন্তা করিয়া) 
মাধবি ! তুই এক কর্ণ কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে 
গিয়ে শ্রিয়সখীকে একবার ডেকে আন্ গে। যদি 
এ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সথী গুঁকে 
একবার চক্ষে দর্শন ক'রে জন্ম সফল করুন। 

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হ'তে 
একলা আমতে পারবেন? 

সখী । তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না 
কেন? যদি আসতে পারেন, ভালই ত, আর 
না! পারেন, আমর! ত দোধ হ'তে যুক্ত হলেম। 

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চক্লেম। 
[ প্রস্থান। 

স্থী। (নেপখ্যাতিমুখে অবলোকন করিয়া 
দ্বগত) ইনি কি মম, না কোন দেবতা? 
মায়াবলে মানবদেহ ধারণ ক'রে এই ম্বয়ংবর 

_ দেখতে এসেছেন? হায়! একথা আমি কাকে 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

জিজ্ঞাসা করবো? এখন প্রিয়সধী এলে বাচি। 
আছা, বিধাতা কি এমন ছুন্দর বর প্রিয়সধীর 
কপালে লিখেছেন? 

(পল্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

পল্লা। সখি! তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ 
কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি? 

সখী । সকলই ছুসংবাদ। তা এসো, এই 
শিলাতলে বসো। 

পন্ম1। সখি! আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে 
দর্শন দিয়েছেন 1? ( উপবেশন ) 

সথী। (পদ্মাবতীর নিকট উপবেশন করিয়া ) 
হ্যা, দিয়েছেন । 

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে সথীর হস্ত ধারণ করিয়া ) 
সথি! তুমি তাকে কোথায় দেখেছ? 

সথী। (সহান্তে ) প্রিয়সথি ! তুমি স্থির হয়ে 
ধ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি। 

পদ্মা | কেন, তাতে কি ফললাভ হবে? 
সখী। বলি, দেখই না কেন? 
পন্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) 

এ ত তগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন 
আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ ক'রে খতুরাজের 
পৃঁজা কর্বার অপেক্ষায় দাড়িয়ে রয়েছেন । 

সথ্থী। ভাল, বল দেখি, খতুরাজ বসন্ত কোথায় ? 
পন্মা। সখি, একি পরিহাসের সময়? 
সথী। পরিহাস কেন? এ বেদিকার দিকে 

একবার চেয়ে দেখ দেখি? 

পন্মা। (নেপথ্যাভিযুখে অবলোকন করিয়া ) 
সখি! আমিকি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন 
দেখতে লাগলেম 1? ( আত্মগত) ছেহদয়! এত 

দিনের পরকি তোমার নিশাবসান কত্তে তোমার 
দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন? (প্রকাশ্তে) সখি 
তুমি আমাকে ধর, ( অচেতন হুইয়! সখীর ক্রোড়ে 
পতন ) 

সখী। হায়! একি হলো? প্রিয়সথী যে সহসা 
অচেতন হুইয়! পড়লেন! (পরিচারিকার প্রতি ) 
মাধবি! তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ তো! 

পরি। এই যাই। 
/ [ বেগে প্রস্থান। 

সখী। (ম্বগত ) হায়! আযি প্রিয়সথীকে এ 
সময়ে এ উদ্ভানে ভাকিয়ে এনে এ কি কল্পেম ? 



পল্মাবতী নাটক 

(বেগে রাজার পুমঃ প্রবেশ ) 
রাঁজা। একি ছ্থুন্বরি! এস্্রীলোকটির কি 

হয়েছে? 
সখী। মহাশয় ! এঁর মূঙ্ছা হ'য়েছে। 
রাজা। কেন? 
সবী। তা আমি এখন আপনাকে বলতে 

পারি না। 
রাজা। (ম্থগত) লোকে বলে যে, পূর্ণশশীর 

উদয় হলে সাগর উথলিত হুন, তা আমারও কি 
সেই দশা ঘটলো ? ( পুনরবলোকন করিয়া ) এ 
কি? এই যেআমার মনোমোহিনী, ফাকে আমি 
্বপ্রযোগে কয়েকবার দর্শন করেছিলেম। তা. 
দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি হুপ্রসন্ন 
হয়ে আমার হদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন ? 

পল্মা । ( চেতন পাইয়া দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 
রাজা। (সখীর প্রতি) শুতে | যেমন নিশা- 

বসানে সরসীতে নলিনী উদ্দমীলিত হয়, দেখ, 
তোমার সখীও মোহাস্তে আপন কমলাক্ষি উদ্দীলন 
কল্পলেন। আহা! ভগবতী জাহ্ৃৰী দেবী ভগ্নতটপতনে 
কিঞ্িৎকালের নিমিত্কে কলুযা হয়ে এইরূপেই 
আপন নির্ধল শ্রী পুনর্ধারণ করেন। 

পদ্মা । (গাক্রোখান করিয়া মৃদুহ্বরে সখীর 
প্রতি ) সথি ! চল, আমরা এখন অস্তঃপুরে যাই। এ 
উদ্ভানে আমাদের আর থাক1 উচিত হয় লা। 

রাজা । (হ্থগত ) আহা! এও সেই মধুর স্বর ! 
আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জল- 
মোতের কলকলধবনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। 
(প্রকান্ট্রে সখীর প্রতি ) তোমার প্রিয়সখী কি 
আমার এখানে আসতে বিরক্ত হলেন ? 

সঘী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন? 
রাজা! । তবে যে উনি এখানে থেকে এত 

বরায় যেতে চান? 

সখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে 
করবেন না, তবে কি না, আমরা এখন সকলেই 
্যস্ত। 

রাজা। শুভে ! তবে তুমি তোমার এ পরম- 
ইন্দরী সখীর পরিচয় দিয়ে আমাকে চরিতার্থ ক'রে 
ও | 

সখী। মহাশয়! ইনি রাজনন্দিনপন্মাবতীর 
কজন সখীমাত্র। 
রাজা। কি আশ্চর্য, আমরা জানি যে, 

বধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী ক'রে সৃষ্ট 
তীঁও 
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করেছেন। তা তার অপেক্ষা! কি আরও ছ্ুচারু 

পুষ্প পৃথিবীতে আছে? | . 
পল্া। (ম্বগত ) আহা ! প্রাণনাথ কি মিষ্ট" 

ভাষী। তা তগবান্ গন্ধমাদ্ন কি কখন সৌরভহ্থীন 
হ'তে পারেন? 

সখী। মহাশয় ! আপনি যদি দাসীর অপরাধ 
মার্জনা করেন, তবে আমি আপনাকে একটি কথা 
জিজ্ঞাসা করি। দত. | 

রাজা । তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন 
প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কতে পারি, তবে তা 
অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? টা 

সখী । মহাশয়! কোন্ রাধানী এখন আপ- 
নার বিরহে কাতর হয়েছে, এ কখা আপনি অনুগ্রহ 
ক'য়ে আমাকে বলুন? | 

পদ্মা । (হ্থগত ) এতক্ষণের পর হন্ুমতী 
আমার মনের কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছে। 

রাজা। (সহান্তবদনে ) ছ্ুন্দরি ! আমার 
বিদর্ভনায়ী মহানগরীতে জন্ম | সে নগরের রাজ! 
ইন্ত্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর 
দ্বয়ংবর-মহোৎ্সব দেখবার নিমিত্েই এ দেশে 
এসেছি । 

পদ্মা (স্বগত ) একি অসম্ভব কথা! এঁরকি 
তবে রাজকুলে জন্ম নয়? শি 

(জল লইয়! পরিচারিকা'র পুনঃ প্রবেশ ) 

সখী । তোমার এত বিলম্ব হলো কেন ? 
পরি। আমাকে ঘটার জন্য অস্তঃপুর পর্য্য্ত 

দৌড়ে যেতে হয়েছিল। 
সথী। তা! সত্য বটে, তা এ কথা ত অস্তঃ- 

পুরে কেউ টের পায় নি? | 
পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, 

কিন্ত ওরা সকলে মদনের পুজা কতে আসছে। 
সখী। তবে চল, আমরা যাই। 
রাজা । (সখীর প্রতি) ছুন্দরি! আমিকি 

তবে তোমাদের চন্ত্রাননের আর এ জন্মে দর্শন 

পাব না? 

পল্ম]। ( সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্রীড়া সহ- 

কারে) প্রিয়সথি ! তুমি এ মহাশয়কে বল যে, 
যদি আমাদের ভাগ্য থাকে, তবে আমরাই এ 
উদ্ভানে পুনরায় ওর দর্শন পাব। 

(নেপথো )। কৈ লো-কৈ!? রাজনদগিনী 

আর বন্থমতী কোথায়? 
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সখী। চল, আমরা যাই | 
পদ্মা । (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া ) উত্, এ 

কি? 
সখ[। কেন কেন, কি হলো ? 
পদ্মা। সখি! দেখ, এই নৃতন তৃণাস্কুর আমার 

পায়ে বাজতে লাগলো । উহ! আমি ত আর 
চলতে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। 
(রাজার প্রতি লজ্জা এবং অন্থরাগ সহকারে 
দৃষ্টিপাত ) 

সখী। এসো। 
[ পল্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার 

প্রস্থান। 

রাজা। (শ্বগত ) হে সৌদামিনি! তুমিকি 
আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় 
করবার জন্য আমাকে কেবল এক মুহূর্তের জন্ত দর্শন 
দিলে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! 
ভা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুর্দর্শন ব্যতীত কি 
আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে? (নেপথ্যে বছ- 
বিধ যত্ত্রধবনি, ( নেপথ্যাতিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়। 
স্বগত) এই যে, রাজকুলবালারা গানবাগ্ঘ কত্ত 
কত্তে তগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। 

(নেপথ্যে )। নাচ লো-_নাচ। এই দেখ, 
আমি ফুল ছড়াচ্চি। 

(নেপথ্য গীত) 

থান্বাজ-_যৎ 

চল, সকলে আরাধিব কুস্থমবাণে। 
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে, 
যতনে পৃঁজিব হরফিত-মনে। 

বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুম্ছুম, 
অঞ্জলি পুরিয়া দিব চরণে। 
লখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে, 

: তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে ॥ 

রাজা । ( ম্বগত ) আহা, কি মধুরধবনি ) তা 
আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। 
আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ ক'রে উত্তমই 
করেছি। আহা! এই পরম হুন্দরী বামাটি যদি 
রাছুহছিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার 
ক্খের সীম] থাকতো! না। | 

| প্রস্থান । 
কট 
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দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

মাহেশ্বরীপুরী--দেবালয়-উদ্ান 

(পুরোহিত এবং কঞ্চকীর প্রবেশ ) 
পুরো । আহা, কি আক্ষেপের বিষয় । মহাশয়, 

যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন ক'রে জগজ্জনগণ 
হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে 
দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তন্রপ পরম 
ভাগ্যবান্ ব'লে গণ্য কত্তো!। হায়! কোন্ ছুর্টব- 
বিপাকে এ নির্ধলসলিলা গল্গা যেন অকন্মাৎ রোধঃ- 
পতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠলেন। 

কঞ্চুকী। ছুর্টৈববিপাকই বটে। মহাশয় দেখুন, 
এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতি যুগে যুগে কত শত 
রাজগৃহে এই স্বয়ংবরকাধ্য মহাসমারোছে নিশ্পনন 
হয়েছে, কিন্ত কুত্রাপি এন্ূপ ব্যাঘাত কম্মিন কালে 
ঘটে নাই। 

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবেবুথাই 
ব্যয় হলো? 

কঞ্চুকী। মহাশয়! তন্লিমিতে আপনি চিন্তিত 
হবেন না। দেখুন, যে অকুল সাগরকে শত-সহ্ত্র 
নদনদী বারিশ্বরপ কর অনবরত প্রদান করে, তার 
অন্থুরাশির কি কোনমতে ভ্বাস হ'তে পারে? তবে 
কি না, একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল। 

পুরো। তাল, কঞ্চুকী মহাশয়! রাজকন্যার 
স্বয়ংবর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি, 
তা কি আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন? 

কঞ্তকী | আজ্ঞ। না, তবে আমি এইমাত্র জানি 
যে, স্বয়ংবর-সতায় যাত্রাকালে রাজবালা যুন্ু্: 
চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে এতাদৃশ ছূর্বল হয়ে পড়লেন যে, 
রাজবৈস্ত তাকে গৃছের বহির্গত হ'তে নিষেধ করেন, 
সুতরাং শ্বয়ংবরা কন্তার অস্্পস্থিতিতে গুভলগ্র তষ্ট 
হওয়ায় রাজদল অরুতকাধ্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান 
কল্পেন। , 

পুরো। আহা! বিধাতার নির্বদ্ধ কে খণ্ডন 
কজে পারে? চলুন, এক্ষণে দেবদর্শন করি গে। 

কঞ্চকী। আজ্ঞে চলুন। 
ৰং [ উভয়ের প্রস্থান। 

(সী এবং পরিচারিকার প্রবেশ ) 

স্থী।/ কেমন, আমি বলেছিলাম কি না যে, এ 
্বয়ংবরে কোন না কোন ব্যাঘাত অবশ্বই ঘটে 
উঠবে? 



পল্মাফতী নাটক 
পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজ- 

নন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে 
জানতো! ? 

সী। আহা! প্রিয়সথীর দুঃখের কথা মনে 
হ'লে প্রাণ যে কেমন করে, তা আর কি বল্বো ! 
( রোদন ) 

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন 
হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি? 

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সথী যাকে স্বপ্নে 
দেখে ভালবাসেন, তিনি ত আর রাজা ননষে, 
তাকে প্রিয়সখী পাবেন ! 

পরি। তা সত্য বটে। ( নেপথ্যাঁভিমুখে অব- 
লোকন করিয়া) ওকে ও? প্র না সেইবিদর্ভ 
দেশের লোকটি এই দিকে আসছেন? উনিষে 
রাজনন্দিনীকে তালবাসেন, তার সন্দেহ নাই, ত৷ 
এমন ভাঁলবাসায় গুর কি লাত হবে? বামন হয়ে 
কি কেউ কখন টাদকে ধরতে পারে ? চল, আমর! 
এ মন্দিরের আড়ালে দাড়িয়ে দেখি, উনি এখানে 
এসে কি কর্বেন। 

সখী। চল। [ উভয়ের প্রস্থান । 

( ছদ্মবেশে রাজ ইন্ত্রনীলের প্রবেশ ) 

রাজা । (শ্বগত ) আমার ত এ রাজধানীতে 
আর বিলম্ব কর! কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত 
রাজগণ এ বৃথা স্বয়ংবরে এসেছিলেন, তারা সকলেই 
আপন আপন রাজ্য প্রস্থান করেছেন, কিন্তু আমি 
এন্ন্মরী কন্ঠাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ ক'রে 
বাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ! যেমন 
সবরেন্তজ আপন বজ দ্বারা পর্বতপক্ষচ্ছেদ ক'রে 
তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার 
পুক্পশরাঘাতে আমাকে তন্জপ গতিহীন কতে 
চাও? (চিস্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে 
কোনমতেই আমার রাজমহ্ষীপদে অভিবিক্তা কর! 
যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিত সহবাস 
করে। এ রা'জবালা পল্মাবতীর এক জন সহচরী 
মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘ- 
শিশ্বাস) হে রতিদেবি! তুনি যে অনুল্য রত্ব আমাকে 
দান কত্তে চাও, সে রত্ব শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে 
আমার পক্ষে অন্পর্শীয়া অগ্নিশিখ! হলো হায়! 
এ পবিস্ত্া প্রবাহিণী কি তাদের অভিশাপে আমার 
পক্ষে কর্ধনাঁশা নদী হয়ে উঠলে? তা আর বৃথা 
আক্ষেপ কল্লেকিহ্বে? 

২৫৭ 

€( সচকিতে নেপথ্যাতিমুখে অবলোকন করিয়। ) এ 
কি? 

(নেপথ্যে )। তুই বেটা কি সাযান্ত চোর? 
তুই যে দ্বিতীয় হনুমান । | 

( নেপথ্য )। কেন, হনুমান কেন? 
(নেপথ্যে )। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা 

করিস্? দেখ্ দেখি_-যেমন হনুমান্ রাবণের মধুবন 
তেঙ্গে লণ্ড তও করেছিল,তুই আজ আমাদের মহা- 
রাজের অমৃত ফলবনে সেইরূপ উৎপাত কর্ছিস্। 
তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত। 

( নেপথ্যে )। ইস্! 
( নেপথ্যে )। বটে ! দাও ত হে, বেটাকে ঘা 

ছুই-তিন লাগিয়ে দাও ত। 
(নেপথ্যে )। দোহাই মহারাজের | 

(বেগে কতিপয় রক্ষকের সহিত বিদ্ষকের প্রবেশ ) 

বিদু। মহারাজ ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 
রাজা । কেন,কি হয়েছে? 
বিদু। মহারাজ! এ ব্যাটারা সাক্ষাৎ 

যমদূত। - 
প্রথম। ধর ত ছে, বেটাকে ধ'রে বাধ! 
বিদ্। (রাজার পশ্চান্তাগে দণ্ডায়মান হইয়া ) 

ইস্, তোর কি যোগ্যতা যে, তুই আমাকে বাধৰি! 
ওরে ছুষ্ট রাক্ষল! তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুকতে চাস্, 
তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ডদেশের 
অধিপতি রাজ ইন্দ্রনীল রায়। 

রাজা। আরে কর কি? | 
বিদু। মহারাজ ! আপনি যে কে, তা না টের 

পেলে এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অযনি ছাড়বে? 
বাপ ! 

প্রথম। মহাশয়! . 
বিদু। মর্ বেটা নরাধম ! তুই কাকে মহাশয় 

বলিস্ রে? 
রাজা । (বিদূষকের প্রতি) চুপ কর হছে, 

চুপকর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক! তুমিকি 
বল্ছিলে? 

প্রথম | মহাশয় ! দেখুন, এ ঠাকুরটি আমাদের 
মহারাজের অমৃত ফলবনে যত পাক! পাকা ফল 
ছিল, প্রায় তা সব পেড়ে খেয়েছেন। | 

বিদু। খাব না কেন? আমিখাব না তআর 
কে খাবে? তুই বেট! আমাকে হনৃমান ব'লে গাল 
দিচ্ছিলিঃ আচ্ছা, আমি যদি এখন হনুমানের মতন 
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ভোদের পুরী পুড়িয়ে ভন্ম ক'রে যাই, তবে তুই 
আমার কি কে পারিস্? 

রাজা । ( জনাস্তিকে বিদৃষকের প্রতি ) ও কি 
কতে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার 
মুখ পোড়াবে আর কি? 

( কঞ্চকী এবং পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ ) 

প্রথম। (কঞ্চকী ও পুরোহিতের সহিত 
একান্তে কথোপকথন ) | 

কঞ্চকী। বলকি? (অগ্রসর হইয়া ) মহা" 
রাজের জয় হোক। 

পুরো । মহারাজ | চিরজীবী হউন । 
কঞ্চুকী। রক্ষক! তুমি এ সংবাদ মহারাজের 

নিকট অতি ত্বরায় ল'য়ে যাও। 
. প্রথম । যে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম। 

পুরো । মহারাজ ! আপনার শুভাগমনে এ 

রাজধানী অগ্ কৃতার্থ হলো। 
কঞ্চকী। হে লরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে 

অবস্থিতি করা উচিত হয় না । অনুগ্রহ ক'রে রাজ- 
নিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন । 

রাজা । (ম্বগত) এত দিনের পর আজ 
সকলই বৃথা হলো । (প্রকাশে ) চলুন । 

[ সকলের প্রস্থান। 

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ ) 
সখী! হা লো মাধৰি! এ আবার কি! 

আমর] কি ম্বপ্র দেখছি, না এ বাজীকরের বাজী ? 
পরি। ও মা, তাই ত! এ্রকিরাজা ইন্দ্রনীল, 

ধার কথ! সকলেই কয়? 
( নেপথ্যে মঙ্গলবাগ্ঘ ও জয়ধ্বনি ) 

সথী। কি আশ্চর্য্য! চল, আমরা সব কথা 
প্রিয়সীকে বলি গে। 
রা [ উভয়ের প্রস্থান। 

চত্র্থাঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

( সারথিবেশে কলির প্রযেশ ) 

কলি। (হ্বগত ) আমি কলি, 
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাপে 
শুনিয়া! আমার নাম? 
সতত কুপথে গতি মোর। 

নলিনীরে শ্জেন বিধাতা-_ 
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার 
হাসিয়। কণ্টকময় করি নিজবলে। 
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী-_-সে আমার ইচ্ছায়! 
ময়ূরের চন্দ্র-কলাপ দেখি, রাগে 
কদাকারে পা-ছুথানি গড়ি তার আমি! 
( পরিক্রমণ ) 
জন্ম মম দেবকুলে )__অমুতের সহ 
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে। 
ধর্মাধন্ম সকলি সমান মোর কাছে। 
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে 
ছিত মোর; পরছুঃখে সদা আমি স্থথী। 
(চিন্তা করিয়া ) এ বিদর্ভপুরে,_ 
বৃপতি রাজেন্দ্র ইন্ত্রনীল; তার প্রতি 
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী দ্ন্দরী, 
আর মুরজা রূপসী, _কুবের-রমণী ) 
এ দোহার অনুরোধে, মায়াজালে আমি 
বেড়িয়াছি নুপবরে)--নিষাদ যেমতি 
ঘেরে সিংহে ঘোরবনে বধিতে তাহারে । 
মাহেশ্বরী-পুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন-_ 
পদ্মাবতী নামে তীর সুন্দরী নন্দিনী ; 
ছন্নবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল 
আনিয়াছে নিজালয়ে,_:এ সংবাদ আমি 
তাঁটবেশে রটিয় দিয়াছি দেশে দেশে, 
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি 
থান! দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে। 

( নেপথ্যে ধশুষ্টস্কার ও শঙ্ঘনাদ ) 

কলি। ( ম্বগত ) এ শুন__ 
বীরদর্পে ত। সবার সঙ্গে যুঝে এবে 
ইন্ত্রনীল। (চিস্ত| করিয়। ) 
এই অবসরে যদি আমি 
রাণী পল্মাবতীরে লইতে পারি হুরি-_ 
তা হ'লে কামন! মোর সবে ফলবতী । 
প্রেয়সী-বিরহ-শোকে ইন্দ্রনীল রায় : 
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে 
মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে 
আসিয়াছি হেথ! আমি । ( পরিক্রমণ ) 
কি আশ্চর্য্য ! আহা! ! 
এ র/'জকুলের লক্ষ্মী মহাতেজন্থিনী । 
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
অক্ষম কি হুইনু ছে? ( সহান্তবদনে ) 



কেনই না হব? 
অমৃত যে দেছে থাকে, শমন কি কন্তু 
পারে তারে পরশিতে 1? দেখি ভাগ্যক্রমে 
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ-সমীপে ! 
(চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া সপুলকে ) 
একি? এই না সে পল্মাবতী ? 
আয় লো কামিনি-_- 
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা 
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা 
বিহঙ্গী উড়িয়া পড়ে নিষাদের ফাদে ! 
(চিন্তা করিয়া) 
কিঞ্চিৎকালের অন্য অনৃশ্ঠ হইয়া দেখি, 
কি কর! উচিত। (অস্তর্ধান ) 

( অবগ্ুষ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ ), 
সথী। প্রিয়সথি ! এ সময়ে প্রাচীরের বাইরে 

যাওয়া কোনমতে উচিত হয় না। তা এসো, 
আমর এইখানেই ফ্ড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও 
কৈ কেউ ত বড় যাওয়া-আসা কচ্চে না, এ এক 
প্রকার নির্জন স্থান। 

পল্পা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) সখি ! 
আমার মত হুতভাগিনী কি আর ছুটি আছে? দেখ, 
প্রাণেশ্বর আমার অন্ত কি ক্লেশই না! পেলেন ! আর 
এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি 
তগবতী পার্বতীর চরণ-প্রসাদে এ হ'তে আমর! 
নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত 
পুক্রহীন৷ জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনূলেই 
শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে কত যে অভিসম্পাত 
দেবে, তা কে ব্ল্ৃতে পারে? হা বিধাতঃ ! তুমি 
আমার অবৃষ্টে যে ম্থখভোগ লেখ নাই, আমি 
তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, 
কিন্ত তুমি আমাকে ন্বথনাশিনী কল্পে কেন? 
(রোদন ) 

সথী। প্রিয়সখি ! তুমি এমন কথা মনেও করো 
না। তোমার জন্তেই যে রাজ! কেবল যুদ্ধ কচ্চেন, 
ত নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম অনেক স্থলে হয়ে 
গেছে। ভ্রৌপদীর শ্বয়ংবরে কি হয়েছিল, তা কি 
তুমি শোন নি? : 

পদ্মা । সখি! তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও। 
শশীর কলক্কে তীর শ্রী হাস না কুয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই 
হয়। (নেপথ্যে ধন্ুষটঙ্কার ও হ্হা্কীরধবনি এবং 
রণবাস্ক ) 

২৬১ 

পল্প। (সন্ত্রাসে ) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব ! সখি! 
তুমি আমাকে ধর! এই দেখ, বীরদলের পায়ের 
তরে বন্থমতী যেন কেঁপে কেপে উঠছেন । 

সথী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি 
সর্বনাশ ! দেখ প্রিয়সথি ! দেখ, আকাশ থেকে ষেন 
অযিবৃষ্টি হচ্ছে। এমন অদ্ভুত শরজাল আমি কখনও 
দেখি নাই। 

পদ্মা । কি সর্বনাশ! সখি, আমার কি হবে? 
(রোদন ) 

সথী। প্রিয়সখি ! তুমি কেদো না। আর তয় 
। এ দেখ, যখন রাজ-সারথি এই দিকে আসচে, 

তখন বোধ হয়, মহারাজ অবস্থাই শক্রুদূলকে পরাভব 
ক'রে থাকবেন। 

পল্লা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়! ) 
কি সর্বনাশ ! সারথি যে একলা আস্ছে ? 

(সারথিবেশে কলির পুনঃ প্রবেশ ) 

সারথি। তুমি যে রাজপথ পরিত্যাগ ক'রে আসছো? 
কলি। যহিষি। আপনি এত উতল। হবেন না। 

মহারাজ এ দাসকে আপনার মিকটেই পাঠিয়েছেন । 
পল্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে 

শীঘ্ব ক'রে বল। 
কলি। আজ্ঞা, সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্ত 

এক রথে আরোহণ ক'রে আমাকে এই কলে 
আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন যে, আপনি কিঞ্চিৎ- 
কালের জন্ঠ রাজপুরী ছেড়ে এ পর্বতের ছুর্গে গিয়ে 
থাকুন, আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ 
এনেছে, তা দেবীর কি আজ্ঞা হয় ? 

সখী । প্রিয়সথি ! তুমি যে চুপক/রে ধৈলে? 
পল্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়৷ ) সখি! 

আমি এ নগর ছেড়ে কেমন ক'রে যাই? 
( নেপথ্যে ধুষ্ট্কারধ্বনি ও রণবাগ্ঠ ) 

সথী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব! সারধি! কৈ, 
রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল। 

কলি। (ম্বগত) এ হুতভাগিনীর মরণেচ্ছ। 
হ'লো নাকি? তা যে শিশিরবিদ্দু পুষ্পদলে 
আশ্রয় লয়, সে কি হৃর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হ'তে কখন 
রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাণ্থে ) দেবি! তধষে 
আছ্ুন। 

পল্পা। ( ম্বগত ) হে আকাশমও্ল, তোমাকে 
লোকে শবধধহ বলে। তাতুমি এদীশীর প্রতি 



২৬২ 

অনুগ্রহ ক'রে আমার এই কথাগুলি আমার জীবন- 
নাথের কর্ণকুহছরে সাবধানে লয়ে যাও, হে রাজন্ ! 
তোমার পক্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্পে? 
কিন্ত তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই 
রৈল। দেখ, চাতকিনী বস্ত্র, বিদ্যুৎ আর প্রবল 
ৰাস্থুকেও তয় না ক'রে, জলধরের প্রসাদ-প্রতীক্ষায় 
কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে। 

সখী। প্রিয়সথি! চল, আমরা যাই। 
পল্মা। ( দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তবে 

চল। 
কলি। (ম্বগত) গরুড় ভূজঙ্গিনীকে ধ'রে 

উড়লেন। 
[ সকলের প্রস্থান । 

( রক্তাক্ত-বস্ত্র-পরিধানে ও রক্তার্র-অসিহস্তে 
বিদুষকের প্রবেশ ) 

বিদু। (চতু্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) 
রাম বল, বাচলেম ! বেশ পালিয়েছি। আরে, 
আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমারকি এসকল ভাল 
লাগে? তবে করিকি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে 
কেবল এ পোড়া পেটের জালায় সহবাস কতে হয়। 
তা একটু আধটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতাস্ত 
হেয় জ্ঞান কর্বে ব'লে আমি এই খাড়াখানা নিয়ে 
বেরিয়েছি--যেন যুদ্ধ কেই গিয়েছিলেম। আর 
যে রক্ত দেখছো, এত রক্ত নয়, এ_আল্তা- 
গোলা । (উচ্চহান্ত ) এ যুদ্ধের কথা গুনে ব্রাহ্মণীর 
সিশরচূপড়ী থেকে খানকতক আল্ত চুরি ক'রে 
টেকে গুঁজে রেখেছিলেম। আর কেন যে রেখে- 
ছিলেম, তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা ছুফর। 
ওছে! যেমন সিংহের অন্ত্রদাত, ধাড়ের অস্ত্র 
শিঙ, ছাতীর অস্ত্র সুড়, পাখীর অস্ত্র ঠোট আর 
নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধঙ্র্ব্বাণ, ভেমনি ব্রাঙ্গণের অন্তর 
বিগ্কা আর বুর্ধি। তা বিষ্ভাবিষয়ে ত আমার ক 
অক্ষর গোমাংস, তবে কি না একটা বুদ্ধি আছে। 
আর তা না থাকলেই কি এত ক'রে উঠতে 
পাতেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই 
খাড়া দেখে কে নাতাববে যে, আমি শত শত 
হাতী আর ঘোড়! আর যোদ্ধা্দিগকে যমের বাড়ী 
পাঠিয়ে এসেছি। ( উচ্চছ্ান্ত ) তা দেখি, আজ 
মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার 
করেন। হে ছুষ্টের সরস্বতি! এসে আমার কাধে 
ভর কর, তানা কল্পে কর্ম চল্বে না। আজ যে 

গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না ? 

রা বল 

এনে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে, তার সংখ্যা 
নাই! 

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ ) 

প্রথম | এই যে আধ্য মানবক এখানে পড়িয়ে 
রয়েছেন। মহাশয়! প্রণাম করি। (নিকটবর্তী 
হুইয়! সচকিতে )ইঃ1! একি? 

বিদু। কেন,কি হ'লো? 
প্রথম। মহাশয়! আপনার সর্ধাঙ্গে যে রক্ত 

দেখছি ? 
বিদু। দেখবে না কেন? ওছে! দোল দেখতে 

দ্বিতীয় । তবে মহাশয়! রণক্ষেত্রে গিয়ে- 
ছিলেন না কি? 

বিদু। যাব না কেন? কিহ্ছে, তুমি কি 
ভেবেছে! যে, আমি একটা টোলের ভট্টাচার্যা-_ 
দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচার- 
সভাতেই কেবল দ্রোণাচার্যের বীর্য দেখাই! 
কিন্তু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাক্মণীর আচল ধরে 
তার পেছনদিকে গিয়ে লুকুই ? ( উচ্চহান্ত ) 

দ্বিতীয় । না, না, তাও কি হয়? আপনি এক 
জন মহাকীরপুরুষ! তা কি সংবাদ বঙ্গুন দেখি 
শুনি? 

বিদু। আর কি সংবাদ! দেখ, যেমন জমদপ্লিয 
পুল তীক্ম-_ 

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুল ভূৃগুরাম। 
বিদু। তাই ত! তাএ গোলে কি কিছু যনে 

থাকে ছে! দেখ, যেমন জমদগ্নির পুক্র ভূগুরাম 
পৃথিবীকে নিঃক্ষল্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাঙ্মণও আজ 
তাই করেছে। 

( নেপথ্যে- জয়বাছ্য ) 
প্রথম । এই যে, মহারাজ শত্রদলকে রণস্থৃ্লে 

জয় করে ফিরে আস্ছেন | 
( নেপথ্যে )। মহারাজের জয় হউক ! 
তৃতীয়। চল ছে, রাজদর্শনে যাওয়া যাক্। 

(নেপথ্যে )। বৈতালিকের গীত-- 

মাজ-মুরাট--একতাল 

কি রঙ্গ রাজতবনে, কি রঙ্গ আজ- 
করিয়া/রণ, শত্রনিধন, রানবর রাজে। 

পুলকে সব হইল মগন, উতৎসবরত যত পুরজম, 
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে ॥ 



 পন্মাবতী নাটক 
সৈহ্ সকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদালবল, 

কম্পিত হয় ধরণীতল, বাস্ুকি নত লাজে । 
ভূপতি অতি বীর্যযবান্, 
বিভব-নিবহ স্থুর-সমান, 

ইঞ্ জর যেন শোভমান, মর্ত্য-ভূবনমাঝে । 

( নেপথ্যে )। ওরে, এক জন দৌড়ে গিয়ে আর্য 
যানবককে শীঘ্র ডেকে আন্ গে তো, মহারাজ তার 
অন্বেষণ কচ্ছেন। 

বিদু। এ শোন। দেখি, মহারাজ আমাকে 
আজ কি শিয়োপ! দেন। 

[ প্রস্থান। 

প্রথম । এ ক্রাঙ্গণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত গ]। 
দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে 

দুটি আছে? 
তৃতীয়। তবে ও আল্তাগোলা বটে ? 
প্রথম। তাবৈকি! ওকিআরধুগ্রক্ষেত্রে 

গিয়েছিল ? 
দ্বিতীয়। মহাশয় ! চলুন, রাজদর্শন করি গে। 
গ্রথম | চল। 

] সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

পর্বত-শিথরস্থ গহন কানন 

( কলির প্রবেশ ) 

কলি। (ম্বগত ) এই তহরণ করি আনি রাণীয়ে 
এ ঘোর কাননে । এবে কোথায় ইন্দ্রাণী? 
যে প্রতিজ্ঞ! তার কাছে করেছিছ্ু আমি, 
রক্ষ| করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে-_ 
(কলির কৌশল কতু হয় কি বিফল ? ) 
যাই এবে হ্বর্গে (অবলোকন করিয়া! ) 
আছ1! এই যে পৌলোমী 

মুরজার সঙ্গে__ রর 

( শচী এবং যুরজার প্রবেশ ) 

( প্রকাস্থে ) দেবি ! আশীর্ব্বাদ করি। 
শচী। প্রণাম ! হে দেববর ? কি করেছ বল? 
কলি। পালিশ তোমার আজ্ঞা যতগ্গে, ইন্ত্রীণি, 

বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে। 
শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে? 
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কলি। এই ঘোর বনে | 
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহ্বি ! 
( সহান্তবদনে ) 
রথে যবে তুলি দৌহে উঠিগ্গ আকাশে, 
কত যে কীদ্দিল ধনী, করিল মিনতি, 
সে সকল মনে হ'লে হাসি আসে মুখে! 

মুরজা। ( ্বগত ) হেন দুরাচাদ আর আছে 
কি জগতে? (প্রকারে) ভাল কলিদেব? 
কিছু কি হলো ম! দয়া তোমার হৃদয়ে? 

কলি। সেকি, দেবি? হরিণীরে মুগেন্্র কেশরী 
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধবনি, 
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে? 

শচী| কলিদেব,_ 
শত ধন্কবাদ আমি করি গো তোমারে । 
শত-কোটি প্রণাম তোমার ও চরণে । 
বাচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে 
রছিল আমার মান। অপ্মরীর দলে 
যাছ্ে প্রাণ চাহে তব পাইবে তাছারে-: 
পাঠাব তাহারে আমি তোমার আলয়ে, 
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী 
নব কমলিনী হাসি-_নিশি-অবসানে | 
যত রত্বরাজি আছে বৈজয়ন্ত-ধামে, 
তোমার সে সব। দেখ, আজি হ'তে শচী-_ 
ত্রিদিবের দেবী -দেব, হলো! তব দাসী । 
যাও চলি স্বর্গে এবে, শীত্র আসি আমি 
যথোচিত পুরস্কারে তৃষিব তোমারে । 

কলি। যে আজ্ঞা, 
বিদায় তবে হই আমি সতি। 

ৰ [ প্রস্থানি। 
মুর! ৷ সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্দ হলো? 
শচী। কেন? মন্দ কর্মইবাকি? 
মুরজা। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা 

মেয়েটিকে যাতন! দিতে প্রবৃ্ত হলেম। 
শচী। আঃ! আর মিছে বকো কেন? 

তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় একশতবার 
বলেছি যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ছুষ্টদমন কর্বার 
জন্তে সময়বিশেষে ভগবতী বন্থুমতীকেও জঅলমঞ্স 
করেন। তা ভগবতী বঙ্ছদ্ধরা কি শ্বদোষে সে 
যন্ত্রণা ভোগ করেন? 

মুরজা। তা আমি কেমন ক'রে ব্লুবো? 
(চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) একবার এঁ দিকে 
চেয়ে দেখ দেখি, সখি। | 
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শচী। কি? 
মুরজা। সখি! এ পর্বতশৃঙ্গের অস্তরাল থেকে 

এদিকে কে আস্ছে দেখ তো? আহা! একি 
ভগবতী ভাগীরথী হুরিদ্বার হ'তে বেরুচ্ছেন? এমন 
অপরূপ রূপলাবণা ত আমি কোথাও দেখি নাই। 

শচী। এসেই পদ্মাবতী 
মুরজা। সথি! ওর মুখখানি দেখলে বোধ হয়, 

আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (ম্থগত ) এ 
কি? আমার স্তনথয় যে সহস! ছুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো ? 
হে হৃদয়! তুমি চঞ্চল হ'লে কেন? 

শচী। সখি! চল, আমরা পুনরায় কলিদেবের 
' নিকটে যাই। 

মুররা। কেম? 
শচী। চল নাকেন ? আমায় মনক্কামনা এখন 

সম্পূর্ণপে সফল হুয় নাই। 
মুরজা। সখি ! আমার মন কলিদেবের নিকট 

আর কোনমতেই যেতে চায় না, আমি অলকায় 
চঙ্লেম। 

[ প্রস্থান । 
শচী। (হ্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার 

স্বারা যত উপকার হ'তে পারৃবে, তা আমি বিশেষ- 
রূপে জানি। তা যাই--আমি একলাই কলিদেবের 
নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন -শ্বয়ংবরসংগ্রামে হত 
হয়েছে, এইরূপ একট! মিথ্যা ঘোষণা রটিয়ে দিলে 
আরও ভাল হবে। 

[ প্রস্থান। 

( পদ্মাবতীর প্রবেশ ) 

পদ্মা । (শ্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হ'তে 
আমাকে কে রক্ষা করবে? এ কি কোন দেব, 
না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে এত যন্ত্রণা 
দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দিকে অবলোকন করিয়) 
কি তয়ঙ্কর স্থান! বোধ হুয় যেন যামিনীদেবী 
দিবাতাগে এই নিভৃত স্থানেই বিরাজ করেন। 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর ! 
যেমন রঘুনাথ তগবতী 'জানকীকে বিনা দোষে 
বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি 
প্রতিকূল হয়ে তাই করলেন? হে জীবিতেশ্বর 
আপনি যে আমাকে পৃথিবীর শ্থখতোগে নিরাশ 
করুলেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় 
না। তবে যাবজ্জীবন আমার এই একট! ছুঃখ 
রৈল যে, আপনাকে আমি বিপদ্সাগর থেকে 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

উত্তীর্ণ হ'তে দেখতে পেলাম না। (রোদন) 
হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা 
করবে? (পরিক্রমণ ও পর্বতের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া ) ছে গিরিবর ! এ অনাথা আপনার নিকট 
আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞ। হয়? (চিন্তা 
করিয়া) আপনি বে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন? তা 
থাকবেন বৈ আর কি? হে নগরাজ! এ 
পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের 
প্রতি এইরূপ ব্যবহারই বটে! আপনি সিংহের 
নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,_- 
মেঘের গর্জনে পুনর্ণর্জন করেন, বজ্র শবে অস্থির 
হয়ে ভ্ছঙ্কারধ্বনি করেন। আমি অবল! মানবী, 
ত। আপনি আমার প্রতি ক্বৃপাদৃষ্টি কর্বেন কেন? 
(রোদন )কি আশ্চর্য! এ এমনি গহন বন ষে, 
এখানে আমার আপনার পদশব শুন্লেও ভয় 
হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব ? বন্থযতী 
যে এখনও আসচে না? 

(কদলীপত্রে জল লইয়! সখীর প্রবেশ ) 

সখী। প্রিয়সথি ! এই নাও। আঃ! জলের 
অন্বেষণে যে আমি কত দুর ঘুরেছি, তার আর কি 
বলবো ? 

পল্পা। (জলপান করিয়]) সখি, আমি 
তোমাকে বৃথা ক্লেশ দ্িলেম বৈ তনয়!হায়! 
এ জলে কি পাপ প্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? 
( রোদন ) 

সখী । প্রিয়সখি ! এ পর্বত-প্রদেশ কি ভয়ঙ্কর 

স্থান! 
পল্পা। কেন-কেন! 
সথী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত ব্যাপ, 

কত মহিব, কত ভল্নুক, আর কত যে বরাছের 
পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হু'লে বুক শুকিয়ে 
উঠে। প্রিয়সথি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের 
আর কে রক্ষা করবে ? (রোদন ) 

পন্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া ) সখি, 
আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, 
তা আমার এখনও ম্মরণ হচ্ছে না। কিস্ততিনি 
কিআমার প্রতি একেবারে এত নির্দিয় হলেন যে, 
এ হততাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও 
তার রাগ হলো? (রোদন) . 

সথী। প্রির়সথি | তুমি আমার জন্তে কেদো 
না। 



পল্মাবতী নাটক 
পল্মা। সখি! তুমিও কি আমার দোষে মার! 

পড়বে ? (রোদন ) 
সখী। (সজলনয়নে পল্লাবতীকে আলিঙ্গন 

করিয়া) প্রিয়সখি ! আমি কি তোমার জন্তে 
মরতে ডরাই 1 আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে 
তোমাকে এ বিপজ্জাল হ'তে উদ্ধার কত্তে পারি, 
তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। 
(রোদন ) | 

পদ্মা । ( দীর্ঘনিশ্বাপ পরিত্যাগ করিয়া ) হে 
বিধাতঃ! তুমি যদি এ তরণীকে অকুল সমুদ্রমধ্যে 
মগ্ন করবার নিমিভই নির্মাণ করেছিলে, তবে তুমি 
একে জনপুর্ণ ক'রে ভাসালে কেন? (রোদন ) 

সখী। প্রিয়সখি ! তুমি আমার জন্তে কেদে 
না। (রোদন ) 

প্পা। সখি! এসো, আমরা এখানে ধসি | 
আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা 

একজ্সই মরবে! (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন ) 
সখী। প্রিয়সখি ! এ ছুষ্ট সারথি যে আমাদের 

সঙ্গে এনে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি 
সবপ্রেও জান্তেম না। 

পল্মা। (দীর্ঘনিষ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি! 

২৬৫ 

কলি। আমি বীরচুড়ামণি রাজ! ইন্ত্রনীলের 
এক জন যোদ্ধা । তাঁর শত্রদলের সঙ্গে ঘোরতর 
সমর ক'রে এই ছুরবস্থায় পড়েছি। 

পল্পা। (ব্যগ্রভাবে ) মহাশয়! রণক্ষেঞ্্রে 
ংবাদ কি? | 

কলি। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] ) হায়! 
দেবি! আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাস! 
করেন? প্রবল শত্রদল মহারাজকে সসৈন্ে নিপাত 
ক'রে বিদর্ভনগরীকে তল্মরাশি করেছে। 

পল্পা। আ্যটা! আপনি কি বল্লেন? 
সথী। একি! প্রিয়সখী যে সহসা পাওুবর্ণ 

হয়ে উঠলেন। ৃ 
পল্মা। (অচেতন হুইয়৷ ভূতলে পতন ) 
সথী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ) 

হায়, প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়লেন! মহাশয় ! 
এ পর্বতশৃঙ্গের এ দিকে একটা নির্বর আছে, 
আপনি অনুগ্রহ ক'রে ওখান থেকে একটু জল 
আনূলে উপকার হয়। ইনি এক জন সামান্তা স্ত্রী নন, 
ইনি রাজমহিষী পল্মাবতী | 

কলি। ( ম্বগত ) যেমন কা'লসর্প আপন শক্রুকে 
দংশন ক'রে বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তঙ্রুপ 

তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বৈ ত আপন অতীষ্টসিদ্ধি ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করি। 
নয়। 

(নেপথ্যে )। আরে অবোধ প্রাণ! তুই যদি 
এ ভগ্নকারাগারম্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ 
কত্তিস্, তা হ'লে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ কতে 
হতো না। হায় !-- 

পদ্মা । (সন্ত্রাসে ) এ কি? (উভয়ের গাক্রোথান) 
স্ী। (নেপথ্যাতিমুখে অবলোকন করিয়া 

সন্ত্রাসে ) তাই ত প্রিয়সখি ! বোধ করি, এ কোন 
মায়াবী রাক্ষস হবে। ছে জগদীশ্বর | আমাদের 
এখন কে রক্ষা করবে? 

(ক্ষতযোদ্ধার বেশে কলির পুনঃ প্রবেশ ) 

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, আর 
মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে 
বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হম্ভী সিংহের 
প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্বতগন্বরে 
ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তন্রপ এই স্থলে এসে 
উপস্থিত হুলেম। ্ 

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি 
ইয়েছে? | | 

৩৪ 

( প্রকাশ্তে ) এই আমি চক্লেম। 
| গ্রস্থান। 

সখী। (ম্বগত ) হায়, এ কি হলে|? ( আকাশে 
কোমল বাগ্ধ ) এ কি? 

( আকাশে গীত) 

লুম--যৎ 

আর কি কব তোমারে? 
যে জন পীরিতে রত, হ্ুখ-ছুঃখ সছে কত, 

তরে। 
্থধাকর-প্রেমাধীনী, অতি ন্থুখী চকোরিণী, 

কতু হয় বিষাদিনী বিরহ-শরে ॥ 
নলিনী ভাঙগুর বশে, মগন প্রণয়-রসে, 

তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে। . 
প্রেম সমভাব নহে, কতু সুখ ভোগে রছে, 

কতু বা বিরহ দহে নয়ন ঝুরে ॥ 

( কাষ্ঠছেদিক! বেশে রতিদেবীর প্রবেশ ) 

রতি। (স্থগত ) হায়, দেবকুলে শচীর মত 
চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সেযেহুষ্ট 



৬৬ 

কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবভীকে কত ক্লেশ 
দিতে আরম্ভ করেছে, তা যনে হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত? (চিন্তা 
করিয়া ) এই চিন্রকূট পর্বতের নিকট তমসা নদী- 
তীরে অনেক মহুধিরা সপরিবারে বাস করেন, তা 
পন্মাবতী আর বন্থমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে 
যাওয়াই উচিত। তার পর আমি কৈলাসপুরীতে 
ভগবতী পার্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন 
করবো । তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্পে আর 
কোন তয় থাকবে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে 
পবিআ হয়েছে, সে দেশে কেউ তৃষ্জাপীড়া ভোগ 
করে? ( অগ্রসর হইয়া! গ্রকাশ্তে ) ওগো | তোমরা 
কারা গা? 

সখী। তুমিকে? 
রৃতি। আমি এই পর্বতে কাঠ কুড়ুতে এসেছি, 
তোমরা এখানে কি কচ্ছে। ? 

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে 
রয়েচেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে 
পার? 

রৃতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ 
কি? আমি গঁকে এখনই ভাল ক'রে দিচ্ছি। 

( পল্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান ) 

পদ্মা । ( চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 
রতি। দেখ, & তোমার সখী চেতন পেলেন। 
পদ্মা । (গাত্রোথান করিয়া) সখি! আমি 

এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি। তার কথা আর কি বলবো? 
সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন? 
পল্মা।। আমার বোধ হলো! যেন, একটি পরম- 

দুদ্দরী দেবকন্ত! আমার মস্তকে তার পদ্মহস্ত বুলিয়ে 
বল্পেন। “বসে! তৃমি শান্ত হও, তোমার 
প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হুবে।" 

. (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি ) সখি, এ 
: স্ত্রীলোকটি কে? 

সবী। প্রি়সখি, এ এক জন কাঠুরিয়াদের 
মেয়ে। 

রতি। হ্্যা গা, তোমাদের কি এখানে থাকৃতে 
ভয়হয়না? | 

পল্পা। কেন? 

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত.-বাথ, 
কত ভানুক আর কত যে মাপ থাকে, তা কি 
'তোষর! জান ন!? 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

সথী। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ ! এ পাহাড়ের 
নাম কি গা? 

রতি। এর নাম চিত্রকূট। 
পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দুর, তা 

তুমি জান? 
রতি । বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের 

পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও? 
পদ্মা। (ম্বগত)ছায়!| সে বিদর্ভনগর কি 

আর আছে? হে প্রাণেশ্বর ! তুমি এ হততাগিনীকে 
কেন সঙ্গে ক'রে নিলে না? (রোদন) 
রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী 

কাদেন কেন? ওর যদি এখানে থাকতে ভয় হয়, 
তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো । 

সখী । তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? 
রৃতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্থী 

বসতি করেন, তা তাদের কারো আশ্রমে গেলে 
তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাকবে না। 

সঘী। ( পদ্মাবতীর প্রতি ) প্রিয়সখি ! তুমি 
কিবল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক 
মুহূর্তের জন্তেও থাকা উচিত হয় না। 

পল্পা । সখি! তোমার যা ইচ্ছ!। 
সথী। তবে চল। ওগো কাঠুরেদের মেয়ে, 

তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত? 
রতি। এই দিকে এস। 

[ সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃছ 

(রাজা ইন্ত্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন মন্ত্রী) 
মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো, রাজ্জী 

পদ্মাবতী সথী বন্থমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ 
ক'রে কোথায় গেছেন, তার কোন অন্ুসন্ধানই 
পাওয়া যাচ্ছে না| (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
আহা ! মহীপাল অধুনা রাজমছিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে 
প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিষ্্রায় 
দিনবামিনী যাপন করেন, আর আপনার নিত্য- 
কার্ষোর প্রতি তিলার্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ 
করেন না ।“হায় ! মহারাজের দুর্দশা! দেখ্লে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। হা! বিধাতঃ | তোমার এ কি সামান্ত 
বিড়ম্বনা! তুমিকি এ দয়াসিদ্ুকেও বাড়বানলে 



তাপিত কল্পে? এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ 

কল্পে ?__প্রতাপশালী আদিত্যকেও হৃষ্ট রাহুর 
গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্পে? (চিন্তা করিয়! ) তা আমার 
আর এ গ্ছলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন 

নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান 
আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি-একবার দৃক্- 
পাতও কল্পেন না । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন 
করিয়া ) এই যে আধ্য মানবক এ দিকে আগমন 
কচ্চেন। তা! দেখি, এঁর দ্বারা কোন উপকার হ'তে 
পারে কি না। 

( বিদুষকের প্রবেশ ) 

বিদু। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়! আপনি 
অনুগ্রহ ক'রে এখান থেকে কিঞ্চিংকালের জন্ত 
প্রস্থান করুন | দেখি, আমি মহারাজের মৌনব্রত 
ভঙ্গ কত্বে পারি কিনা। 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। [প্রস্থান । 
বিদু। (স্বগত ) হায়! প্রিয়বয়ন্তের এ 

দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্থের জন্তেও বাচতে 
ইচ্ছা করে না। হারে দারণ বিধি! তোর মনে 
কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়।) প্রিয়বয়ন্যের 
সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? 
খতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই 
জন্তই আমি রাজমহিষীর কয়েক জন ম্থুগায়িক। 
সহচরীকে এখানে এনেছি । দেখি, এদের সুস্বরে 
প্রিয়বয়গ্তের চিশুবিনোদন হয় কি না? (নেপথ্যা- 
তিমুখে জনাস্তিকে ) কেমন নিপুণিকে.! তোমরা 
সকলে প্রস্তত হয়েছ ? (কর্ণ দিয়া) ভাল) তবে 
আরম কর দেখি? 

(নেপথ্যে )। ( বহুবিধ যন্ত্রের মৃছুধবনি ) 
বিদু। ( নেপথ্যাভিমুখে জনাস্তিকে ) আহা ! কি 

মনোহর ধ্বনি! তা এখন একট] উত্তম গান গাও 
দেখি। 

( নেপথ্যে গীত ) 

বারৌয়া-ঠুংরী 

পীরিতি পরম রতন। 
বিরছে পারে কি কভু হরিতে সে ধন॥ 

কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে, 
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম আকিঞ্চন ॥ 

মিলন বিচ্ছেদ পরে, ধিগুণ সুখের তরে, 
যথ! অমা-নিশাস্তরে শশীর শোভন ॥ 

২৬৭ 

রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে 
মানবক ! 

বিদু। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হোক্ ! 
রাজা। (গাজ্রোথান করিয়া!) সখে! যে 

কুদ্ছম-কানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে 

জলসেচন করা বৃথ! পরিশ্রম বৈ ত নয়। 
বিদু। বয়ন্ত, বিধাতা না করেন যে, এমন 

ন্বকুচ্মমকাননে দাবানল প্রবেশ করে। 
রাজ! | সে যাহা হোক, সথে! তুমি আমাকে 

চিরবাধিত কল্পে। দেখ, আগ্নেয় গিরির উপরে 
মেঘদল বারিবর্ষণ কল্পে যগ্পি তার অন্তরিত হুতাশন 
লির্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জালার অনেক 
হাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি 
নাকচ্চো? 

বিদু। বয়ন্ত! সাগর উথলিত হ'লে যে কত 
ভীবের জীবনসংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন 

না? তা আপনি একটু স্স্থির হ'লে আমরা 
সকলেই পরম ন্ুখ লাভ করি। 

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সথে ! 
এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ত কল্পে কি সাগর স্থির 
হয়ে থাকৃতে পারে 1 দেখ, যে শোকশেলে দেব- 
দেব মহাদেব এবং স্বয়ং বিষু-অবতার রঘুপতিও 
ব্যধিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি 
অতি ক্ষুদ্রমানব কি প্রকারে স্থির হ'তে পারি? 
(চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে 
বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? 
যে হুলাহল শ্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, 
তাই তুমি আমাকে পান করালে ? 

বিদু। ( শ্বগত ) আহা! প্রিয়বয়স্তের খেদোক্তি 
শুনূলে বুক ফেটে যায়। হায়! রে নিষ্ঠুর বিধি! 
তোর মনে কি এই ছিল ? 

রাজা । কি আশ্চর্য? সথে! এ দ্ুবর্ণলতাটি 
যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন নিশাচর চুরি : 
ক'রে নিয়ে গেল, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে 
দিতে পারে না? হে পক্ষিরা্র জটাযু! তোমার 
তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ 
নাই? হায়! (সুঙ্ছাপ্রাপ্ডি) 

বিদু। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! (উচ্চস্বরে ) 
ওরে, এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীঘ্র ক'রে 
এ দিকে আয় তো। 

( বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ) 
মন্ত্রী। একি? . 



২৬৮ 

বিদ্দ। মহাশয়! আর কি বল্বো। ? এই চক্ষে 
দেখুন। 

ম্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর ! 
এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা? আধ্য মানবক ! 
একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের দ্ষেহম্বরূপ 
পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ ছুর্জয় শত্র 
কি প্রকারে প্রবেশ করলে? হে নরশ্রেষ্ঠ ! হে বীর- 
কেশরি ! যে অকুলসাগরে ভগবতী বন্থমতীকে 
আপন আলিঙ্গনপাঁশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন, 
তিনি কি এত দিনে তাকে পরিত্যাগ কল্পেন? 

হায়! হায়! একি হূর্বিপাক! 
বিদু। মহাশয়! আদ্ছুন, মহারাজকে স্থানান্তরে 

লয়ে যাওয়া যাক! রর 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, চলুন,_ 
[ উভয়ের রাজাকে লইয়! প্রস্থান । 

পঞ্চমাহ 
প্রথম গর্ভান্ 

শক্রাবতারাত্যন্তরে--শচীতীর্ঘ 

(শচীর প্রবেশ ) 

শচী। (স্থগিত ) আমি বসস্তকালে এই তীর্থের 
নির্শলজলে গান প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে 
যেসকল ফুল ফোটে, তা দিয়ে কুস্তল সাজিয়ে 

দেবেন্ত্রের শয়নমন্দিরে যাই,_এই নিমিতেই 
লৌকে এ সরোবরকে শচীতীর্ঘ বলে। এই জলে 
অবগাহন কল্পে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, 
আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জিত 
হ্মকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দিক্ 
অবলোকন ) আহা ! খতুরাজ বসন্তের সমাগমে 
এ কাননের কি অপূর্বব শোতাই হয়েছে! 

(নেপথ্যে গীত) 

বাহারতৈরবী--যৎ 

মধুর রসম্ত আগমনে, 
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে, 

করি ষধুপান সুখে ফুলকাননে । 
কত পিকবরে, 
পঞ্চমে কুহরে, 

মনোছর সে ধ্বনি শ্রবণে। 

মাইকেল-প্রস্থাবলী 

উপবন যত, 
সৌরভ-রসিত, 

সতত মলয়-সমীরণে ॥ 
খের কারণ, 

বসম্ত যেমন, 
ন! হেরি এমন ঝ্িভৃবলে ॥ 

রতিপতি রসে, 
মোদিত হরষে, 

যুবক-যুবতী মিলনে ॥ 
শচী। আমার সহচরী অগ্গরীরা এঁ তরুষূলে 

্থখে গান কচ্চে। এ মধুকালে কার মন আননা- 
সাগরে মগ্ন না হয়? ( পরিক্রমণ করিয়া! ) সেয। 
ছোক্, এত দিনের পর ছুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্বপ্রকারেই 
সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহলাদের বিষয়! 
কয়েক মাস হু'ল, আমি কলিদেবের সহকারে তার 
মহ্ষী পল্মাবতীকে রাজপুরী হ'তে অপহরণ ক'রে 
বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্ত্রনীল কান্তার বিরছে 
শোকার্থ হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, 
আর উদ্দাসভাবে দেশদেশাস্তর ভ্রমণ কচ্চে। 
(সরোষে ) আঃ! পাষও ছুরাচার! তুই শৃগাল 
হয়ে সিংহীর সহিত বিবাদ করিস? তা তুই এখন 
আপন কুকর্থ্নের ফল বিলক্ষণ ক'রে তোগ কর্। 
তোকে আর এখন কে রক্ষা কর্বে ? 

( পুষ্পপাত্র হস্তে রস্ভার প্রবেশ ) 

রস্তা। দেবি! এই মালাছড়াটা একবার 
গলায় দিন দেখি? 

শচী| কৈ, দেখি? ( পুষ্পমাল! গ্রহণ করিয়া ) 
বাঃ, বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো! 
কেন? 

রস্ভা। ( সছান্তবদনে ) দেবি, আজ যে আমি 
কত শত শক্রকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুনূলে 
আপনি অবাক্ হুবেন। 

শচী। সেকিলো? 
রস্তা। ( সছান্তবদনে ) যখন আমি এই সকল 

ফুল তুলতে আরম্ভ কল্পেম, তখন যে কত অলি 
সরোষে এসে আমার চারিদিকে গুন্ গুন্ কে 
লাগলো, তা আর আপনাকে কি বন্বো ? ছুষট 
দৈত্যকুল এইরূপে শঙ্খধ্বনি ক'রে স্বর্গপুরী ঘেরে । 

শচী |. '( সহান্তবদনে ) তা তুই কি কল্গি? 
রস্তা। আর কি করবো? আমি তখন 

আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ 



পন্মাবতী নাটক 

ছাড়লেম যে, ৰীরবরেরা সকলেই বিমুখ হয়ে 
পলালেন। 

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ ) 
শচী। (ব্যগ্রভাবে ) সখি যক্ষেশ্বরি! একি? 
মুরজা। শচীদেবি! তুমিই আমার সর্বনাশ 

করেছ! 
শচী। কেন? কেন?--কি করেছি? 
মুর! । আর কি না করেছে! ? (রোদন) হায় 

হায় ! বাছা ! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে 
যাকে গর্ভে ধরেছিলেম, তাকেই আবার গ্রাস 
কল্লেম! আমি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও 
মমতাহীন হুলেম ? হে বিধাতঃ ! একি তোমার 
সামান্ত লীলাখেল] ! (রোদন ) হায়, এমন কর্ধ 
মা হয়ে কে কোথায় করেছে 1 (রোদন ) 

শচী। সখি! বৃতাস্তটা কি, তা আমাকে 
ভাল ক'রেই বল না কেন? 

মুরজা। সখি, আর বল্বো কি? ইন্দ্রনীলের 
মহ্ষী পল্মাবতী আমার বিজয়া | ( য়োদন ) 

শচী। বলকি? তাএকথা তোমাকে কে 
বলে? 

মুরজা। আর কে বল্বে? স্বয়ং ভগবতী বন্ছু- 
মতীই বলেছেন। ( রোদন ) 

শচী। সখি! তুমি না কেঁদে বরং এ সকল 
কথ! আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি 
তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজ 
যজ্ঞসেন তাকে কোথা থেকে পেলে ? 

মুরজা। ( দীর্বনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
ভগবতী বন্ধুদ্ধরা বিজয়াকে প্রসব করে শ্রীপর্র্বতের 
উপর কমলকাননে রেখেছিলেন। পরে রাজা 
যজ্ঞসেন এ স্থলে মূগয়া কত্তে গিয়ে তাকে পেয়ে 
আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালনপালনের জন্তে 
দিয়েছিলেন হায়! হায়! বাছ!! চিত্রকূট পর্ব- 
তের উপর তোমার চক্ত্রানন দেখে আমার স্তনম্বয় 
দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও 
চিন্লেম না? ( রোদন ) রা 

শচী। সখি! তুমি শাস্ত হও। 
( আকাশে বীণাধবনি ) 

শচী। একি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) 
এই যে দেবধি নারদ এই দিকে আইুছেন। সখি, 
তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের 
মূল। দেখ, ও যেন আবার কৌদল বাধাতে না পারে। 

২৬৯ 

(নারদের প্রবেশ ) 
উভয়ে । ভগবন্! আমরা আপনাকে অভি- 

বাদন করি। | 
নারদ। আপনাদের কল্যাণ হোক । 

শচী। দেবধি ! সংবাদ কি, আজ্ঞা করুন দেখি । 
নারদ। দেবি! সকলই শুভসংবাদ। ভগবতী 

পার্বতী আমাকে অগ্ধ আপনাদের সমীপে প্রেরণ 
করেছেন। 

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা ? . 
নারদ। তিনি শুনেছেন যে, আপনার! না কি 

বিদর্তনগরের রাজা পরম শিবতক্ত রায়কে 
কলিদেবের সাহাব্যে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 

শচী। তগবন্! তা ভগবতী পার্বতীকে এ 
কথা কে বলে? 

নারদ। ভগবতী এ কথা রতিদেবীর মুখেই 
শ্রবণ করেছেন। 

শচী। (স্বগত ) কি সর্বনাশ! এছুষ্টা রতির 
কিছুমাত্র লজ্জা! নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর 
কর্ণগোচর করা উচিত ? (প্রকাশ্যে ) দেবর্ষি! তা 
ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন? 

নারদ। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে, আপনারা এ 
বিষয়ে ক্ষান্ত হ'ন। 

শচী। ভাল, তা যেন হলেম) কিন্তু এখন 
পল্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা 
কোথায়---তা কে জানে? 

নারদ। ( সহান্তবদনে ) তন্নিযিসভ আপনি 
চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে 
তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস 
কচ্ছেন। 

শচী। (ম্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম 
কি তবে বৃথা হু'লো? আর অবশেষে রতিই 
জিতলে ! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা 
উল্লজ্যঘন করা কার সাধ্য? শ্রোতশ্বতীর পথ রুদ্ধ 
কত্তে কে পারে? 

নারদ | আমি মহাদেবীর আজ্ঞাঙ্থসারে যোগীক্র 
অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্তে আকাজ্ষা করি, 
অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় 
করুন। 

মূুরজা। ভগবন্! আপনি আমাকে সেখানে 
সঙ্গে লয়ে চলুন। 

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। 
(রস্তার প্রতি ) রস্তা, তুই এখন অমরাবতীতে যা । 



২৭৩ 

আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে 

আসি। | | 
রস্তা। যে আজ্ঞা। 

[ নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান । 
আমি আর এখানে একলা থেকে কি কর্বে। ? 
যাই, দেখি গে, নন্দনকাননে এখন কি হচ্ছে। 

[ প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

তমসানধীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম 

( পল্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ ) 

গৌতমী। বসে ! তৃমি এত অধীর! হুইও না, 
তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায় তোমার নিকটে 
আস্বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। তগবান্ 
অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈবশান্তির নিমিতে 
এক মহাবজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। 

পল্পা। তগবতি ! আমি কি সে শ্রীচরণের 
আর এ জন্মে দর্শন পাব ? (রোদন ) 

গৌতমী। বসে! তুমি শান্ত হও, মহর্ধির 
যজ্জ কখনই নিক্ষল হবার নয় | 

পল্পা। ভগবতি ! আপনি যে আজ্ঞা কচ্চেন, 

সে সকলই সত্য; কিন্ত আমি এ নির্বোধ প্রাণকে 
কেমন ক'রে প্রবোধ দি? হায়! একি আর এখন 

কোন কথা মানে! (রোদন ) 
গৌতমী । বৎসে! বিবেচনা ক'রে দেখ, 

অখিল ব্রন্গাণ্ডে কোন বস্তই চিরকাল শ্রীত্রষ্ট হয়ে 
থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী 
হয়ধতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হ'লে লতাকুল 

ও ফলবতী হয়, _রুষ্চপক্ষে শশীর মনোরম 
কান্তি হাস হয় বটে, কিন্ত আবার শুক্লপক্ষে তার 
পূরণ হয়,_তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্র 

হবে। 
২ (জেপবে)। হে শান! ভগবত গৌতমী 
কোথায় ছে? দেখ, ছুই জন অতিথি এসে এ 
আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি 

আতিথ্য কর। 
গৌতমী | বৎসে ! আমি এক্ষণে বিদায় হছলেম। 

তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে 
বিশ্রাম কর। দেখ, তগবতী তমসার নির্দল সলিলে 

মাইকেল গ্রস্থাধলী 

কষলিনী কি জনির্ধচনীয় শোতাই ধারণ ক'রে 
বিকলিত হয়েচে, তা তোমার বিরহরজনীও প্রায় 
অবসান হয়ে এলো! । 

[ প্রস্থান । 

পল্সা। (স্বগত ) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী 
হয়েছেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ 
হতভাগিনীকে কি আর তার মনে আছে? ( দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ছে বিধাতঃ! আমি 
পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে, তুমি 
আমাকে এত ছুঃখ দিলে ? তুমি আমাকে রাজেজ- 
নন্দিনী, রাজেন্্রগৃহিনী করেও আবার অনাথ! 
যুখজষ্টা কুরঙ্িণীর মত বনে বনে ফেরালে? 
( রোদন ) 

(নেপথ্যে )। প্রিয়সথি ! কৈ, তুমি কোথায়? 
পদ্মা । ( নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়।) 

কেন? আমি যে এখানেই আছি। 

( বেগে সখীর প্রবেশ ) 

সথী। প্রিয়সথি! (রোদন ) 
পন্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়। ) 

একি? কেন? কেন সখি! কি হয়েছে? 
সথী। (নিরুত্তরে রোদন ) 
পল্লা। সখি! কি হয়েছে, তা তুমি আমাকে 

শীপ্র ক'রে বল? 
সখী। প্রিয়সখি ! মহারাজ আধ্য মানবকের 

সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন। 
পদ্মা। (অভিমান সহকারে ) সখি, তুমিও 

কি আমার সঙ্গে চাতুরী কন্তে আরস্ত 
কলে? 

সথী। সেকি? প্রিয়সখি, আমি কি তা 
কখন পারি? এ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ 
আর আর্ধ্য মানবককে লয়ে এ দিকে আস্ছেন। 
কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? ( নেপথ্যা- 
ভিমুখে অবলোকন করিয়া ) আহা! ! মহারাজের 
মুখখানি দেখলে বোধ হুয় যে, উনি তোমার বিরছে 
অতি ছুঃথে কালযাপন করেছেন। 

পল্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) 
কি আশ্চর্য্য | সখি! তাই ত! বিধাতা কি তবে 
এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অন্থকৃল 
হলেন? (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হছে 
জীবিতেশ্বর ! আপনার কি এত দিনের পর এ 
অভাগিনী ব'লে মনে পড়লো ? (রোদন) 



পদ্মাবতী নাটক 

সখী।  প্রিয়সথি ! চল, আমরা এ বৃক্ষবাটিকায় 
গিয়ে ঈাড়াই। মহারাকে তোমার সহসা দর্শন 
দেওয়। উচিত হয় না। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(রাজ! ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃ প্রবেশ ) 
গৌতমী। হে নরেশ্বর ! তাঁর পর কি হলো! ? 
রাজা । ভগবতি | তার পর আমি রাজমহিষীর 

কোন অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল 
হলেম, তা আর আপনাকে কি বলবো? আর এ 
ছুরহ শোকানল সহা কত্তে অক্ষম হয়ে রাজমন্ত্রীর উপর 
রাজ্যভার অর্পণ ক'রে এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্তের 
সহিত তীর্থপর্যাটনে যাত্রা! কল্পেম। 

গৌতমী। হে নরনাথ! আপনি এ বিষয়ে 
আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাঁজমহিধী এই আশ্রমেই 
আছেন। মহুধি অঙ্গিরা তাকে আপন ছুহিতার 
স্তায় পরম ম্নেহ করেন, আর তাঁর আগযনাবধি বু 
যে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। 

রাজা। ' ভগবতি ! সেবৃত্তান্ত আমি দেবধি 
নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্র্ত আছি। কুলায়তর্ট 
পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের, 
সমীপে গমন কল্পে তরুবর কি শরণদানে পরাজুখ 
হয়ে তাকে নিরাশ করেন? ভগবান অঙ্গির! 
খষিকুলের চুড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার 
করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়। 

গৌতমী । হে পৃথীশ্বর ! আপনি এই শিলাতলে 
ক্ষণেককাল উপবেশন করুন, আমি গিয়ে রাজ- 
'মহ্ধীকে এখানে লয়ে আসি। 

রাজা । ভগবতি! আপনার যা আজ্ঞা । 
গৌতমী। আর আপনার এ আশ্রমে শুতা- 

গমনের সংবাদ মহধির নিকট প্রেরণ করা 
উচিত; অতএব কিঞ্চিখকালের নিমিত্ত বিদায় 
হুলেম। 

[ প্রস্থান। 

রাজা'। (উপবেশন করিয়! ) সখে! যেমন 
তপনতাপে তাপিত জন ন্থুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে 
ুর্বতাঁপ বিস্বৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই 
হলো । 

বিদূ। আল্তা, তার আর সন্দেহকি? এত 
দিনের পর আমাদের ডিঙ্গিখানি'*ঘাটে এসে 
লাগলো । কিন্ত এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল 

লাগছে না । 

২৭১৯ 

রাজা । কেন, বল দেখি? 
বিদু। বয়স্ত! মুনির এ আশ্রম, এখানে লকলেই 

হবিষ্য করে; ত। আমরাও কি একাহারী হয়ে 
আবার মারা পড়বো ? 

রাজা । কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বন 
কর নাই যে, তোমাকে একাহারে থাকৃতে হবে? 

(আকাশে কোমল বাগ) 

রাজা। ( গাত্রোথান করিরা সচকিতে ) এ 
কি! আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে! আমি 
যে দিন মায়া-মূগের অন্থসয়ণ করে বিল্ধ্যাচলে দেব- 
উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে 
এইরূপ কোমল বাচ্য শুনেছিলেম। 

বিদু। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া 
সত্রাসে ) কি সর্বনাশ ! 

রাজা। কেন? কিহলো? 
বিদু। মহারাজ! চলুন, আমরা! এখান থেকে 

পালাই। এ দেখুন, এ আশ্রম-বনে দাবানল 
লেগেছে। উঃ! কি তয়ঙ্কর অগ্নিশিখা ! 

রাজা । (অবলোকন করিয়! ) সখে! 
দাবানল নয়। 

বিদু। বলেন কি? মহারাজ, এ দেখুন, সব 
গাছপালা! একেবারে যেন ধূ ধু ক'রে জ'লে 
উঠেছে 

রাজা । 

নাকি? 
বিদ্ব। বযন্ত! তবে ওকি? 
রাজা | শুরা সকল দেব-কন্ত1। গুরাও অগ্রি- 

শিখার মতন তেজন্থিনী বটেন। (অবলোকন 
করিয়! সানন্দে) সখে ! কি আশ্চর্য্য! এইযে 
শচীদেবী, যক্ষেশ্ববী আর রতিদেবী আমার 
প্রেয়সীকে সঙ্গে লয়ে এ দিকে আসছেন! হে 
হৃদয়! তুমি যে এত দিন পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ. 
হও নাই, এই আশ্চর্য্য ! (অগ্রসর হুইয়! ) এদাস' 
আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্চে। (প্রণাম ) 

( শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পল্লাবতী, সখী, 
নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ ) 

সকলে। মহারাজের জয় হউক। 
নারদ। হে মহীপতে ! যেমন মহ্ি বান্ধীকির 

পুণ্যাশ্রমে দাশরধি তগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, 
আপনিও তন্রপ মহ্ষী পদ্মাবতীকে এই স্থানে 
লাভ কল্পেন। 

ও ত 

কি ছে সখে! তুমি অন্ধ হ'লে 
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অঙ্গিরা । হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার বাহুবলে 
খবি-কুলের সর্বত্রই কুশল। অতএব আপনি 
পুরস্কার-স্থরূপ এই স্ত্রী-রত্বটি গ্রহণ করুন্। 

শচী। (রাজার হস্তে পল্মাবতীর হস্ত প্রদান 
করিয়! ) হে নরনাথ, আপনি অন্তাবধি নিঃশঙ্কচিতে 
রাজ-ন্থুথভোগে প্রবৃত্ত হউন। 

(আকাশে গীত ) 

বেছাড়া-_পোস্তা 

ক্থুমৃতি ভূপতি তুমি ওহে মহারাজ । 

সুখে থাক ধনে মানে রিপুগণে দিয়ে লাজ ॥ 
পাইলে হারানিধি। প্রিয়তম! পুনরায়, 

বাসনা পুর্ণ হলো।, স্বখে কর রাভকাজ ॥ 

হয়ে সুবিচারে রত, কর বন্ধ যশোলাভ 
যেযন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাঁজ ॥ 

( পুষ্পবৃষ্টি ) 
সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন । 
নারদ। (রাজার প্রতি ) আমিও আশিস্ করি, 

শুন নরপতি !-_- 
স্থখে সদ! কর বাস অবনীমগুলে, 
পরাভবি শত্রদলে, মিত্রকুলে পালি, 
ধর্মপথগামী যথা ধর্মের নন্দন 
পৌরব। চরমে লত ্ববর্গ ধর্দ্দবলে। 

( পন্মাবতীর প্রতি ) 
যশঃসরে চিররুচি কমলিনী-বূপে 
শোভ তুমি পদ্মাবতি--রাজেন্ত্রননদিনি ! 
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা 
শর্টিষ্ঠা যেমতি। তার সহ লাম তব 
গাথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্বহারে, 
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা। 

জ্ন্রন্নিক্চা-পক্তন . 



শশ্মিষ্ঠ। নাটক 

নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 

পুরুষগণ 

যযাতি, রাজমন্ত্রী, মাঁধব্য ( বিদূষক ), শুক্রীচার্য, কপিল (তন্ত শিষ্য ), বকান্মর, 

অন্য এক জন দৈত্য, এক জন ব্রাক্ষণ, দৌবারিক, 
নাগরিকগণ ও সভাসদ্গণ ইত্যাদি । | 

স্্রীগণ 

দেবযানী, শঙ্ষিষা, পূর্ণিক! (দেবযানীর সখী), দেবিকা (শর্শিষ্ঠার সখী ), 
নটা, পরিচারিকা ও ছুই জন চেটা। 



 শশ্সিষ্ট। নাটক 
প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গর্ভা্ই 

হিমালয় পর্বত-দুরে ইন্্রপুরী অমরাবতী 
( এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে ) 

দৈত্য। (ম্বগত ) আমি প্রতাপশালী দৈত্য- 
রাজের আদেশান্থসারে এই পর্বতপ্রদেশে অনেক 
দিন অবধি ত বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে 

ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না) কারণ, এ দূরবর্তী 
নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখন্ই বা কে 
সেখান হ'তে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ 
অন্থরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। 
(পরিক্রমণ ) কিন্তু এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত 
অরমণীয়, তাও নয়,--স্থানে স্থানে তরুশাখায় নান! 
বিহঙ্গমগণ দুমধুর শ্বরে গান কচ্ছে, চতুদ্দিকে বিবিধ 
বনকুন্থম বিকসিত, এ দূরস্থিত নগর হ'তে 
পারিজাতপুণ্পের গন্ধ সহকারে মৃ-মন্দ পবন- 
সঞ্চার হচ্চে, আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অগ্সরীগণের 
তান-লয়-বিশ্তদ্ধ সঙ্গীতে কর্ণকৃছর শীতল করে) 
কোথাও তীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাত্র- 

মহ্যাদির ভয়ঙ্কর শব, আবার কোথাও বা পর্বত- 
নিঃসৃত বেগবতী নদীর কুল-ফুল ধ্বনি হচ্ছে; 
আচ্ছা, কি আশ্চর্য্য ! এই স্থানের গুণে ম্বজন- 
বান্ধবের বিরহ-ছুঃখও আমি প্রায় বিস্বৃত হয়েছি। 
( পরিক্রমণ ) আহা ! কার যেন পদশব শ্রুতিগোচর 

হোল না? (চিন্তা করিয়! ) তা এ ব্যক্তিট শত্রু 

: কিমিত্র, তাও ত অনুমান কত্তে পাচ্চি না, যা 
হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। 
(অসি-চর্ম গ্রহণ ) বোধ হয়, এ কোন সামান্ত 
ব্যক্তি নাহবে। উঃ! এর পদতরে পৃথিবী যেন 
কম্পমান। হচ্চেন। 

( বকান্ছরের গ্রবেশ ) 

( প্রকান্তে ) কে হে তুমি? 
বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তারই 

অন্তুচর | 

দৈত্য। ( সচকিতে ) ও ! মহাশয় ! আস্তে 
আজ্ঞা হোক ! নমস্কার ! 

বক। নমস্কার। তবে দৈতাবর | কি সংবাদ 
বল দেখি? 

দৈত্য। এস্থলের সকলই মঙ্গল। দৈত্যপুরীর 
কুশলবার্ায় চরিতার্থ করুন। 

বক। ভাই ছে! তার আর বম্বে কি? 
অস্ত দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জন্ম । 

দৈত্য। কেন--কেন মহাশয় ? 
বক। শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে 

দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন । 
দৈত্য। কি সর্বনাশ ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ! 

এর কারণ কি? 
বক। ভাই! স্ত্রীজাতি সর্ববেই বিবাদের মূল। 

দৈত্যরাজকন্তা শন্মিষ্ঠ। গুরুকন্তা দেবযানীর সহিত 
কলহ ক'রে তাঁকে এক অন্ধকারময় কৃপে নিক্ষেপ 
করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা 
তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে 

গ্রজলিত হুতাশনের ন্ভায় একেবারে জলে 
উঠূলেন। আঃ! সে ব্রঙ্ধাগ্্রিতে যে আমর! 
সনগর দণ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের 
কপা আর আমাদের সৌভাগ্য । 

দৈত্য। আভ্রে, তার আর সন্দেহ কি? কিন্ত 
গুরুকন্া দেবযানী রাজকুমারী শন্দিষ্ঠার প্রাণ-স্বরূপ, 
তা তীদের উভয়ে কলহ হওয়া ত অতি অসন্ভব। * 

বক। হী, যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই 
নব-যৌবনমদে উন্মা | 

দৈত্য। তার পর কি হলো! মহাশয়? 
বক। তার পর মহি শুক্রাচার্ধ্য ক্রোধে 

রক্তনয়ন হয়ে, রাজসতায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্পেন। 
"রাজন! অস্ভাবধি তুমি প্রীতরষ্ট হবে, আমি এই 
অবধি এন্বান পরিত্যাগ কল্পেম, এ পাপ-নগরীতে 
আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না।” 
এই বাক্যে সভাসদ্ সকলেরই মন্তকে যেন বজ্রপাত 
হছ'লো, আল সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্মহীন 
হয়ে রইল! ূ 

দৈত্য। তার পর মহাশয়? 



শশ্মিষ্ঠা নাটক 
বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব 

ক'রে বল্পেন, “গুরে৷! আমি কি অপরাধ করেছি 
যে, আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্তে উদ্যত 

হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস: 
আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি!” 
তাতে মহ্র্ধি বল্লেন, "সে কি মহারাজ ? তুমি দৈত্য- 
কুলপতি, আমি একজন তিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে 
কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে ?” রাজ! তাতে 
আরও কাতর হুয়ে মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন 
আর বলতে লাগলেন, “গুরো! আপনার এ 
ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন ।” 

দৈত্য। তা মহর্ঘি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্পলেন? 
ব্ক। রাজার নম্রতা! দেখে মহর্ষি ভূতল হ'তে 

তাঁকে উখিত কল্পেন, আর আপনার কন্তার সহিত 
রাঁজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে 
বল্লেন, “রাজন্ ! দেবযানী আমার একমাত্র কন্তা, 
আমার জীবনাপেক্ষা স্নেহপাত্রী, তা যে স্থানে তার 
কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ 
করাই উচিত।* রাজা এ কথায় বিল্ময়াপর হয়ে 
করযোড় ক'য়ে উত্তর দিলেন, প্প্রতো৷ ! আমি এ 
কথার বিন্ুবিসর্গও জানি না, তা আপনি সে 
পাপশীল! শশ্দিষ্ঠার যথোচিত দগুবিধান ক'রে 
ক্রোধ সংবরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন 

কি?” 
দৈত্য। ভগবান্ ভার্গৰ তাতে কি বল্পেন? 
বক। তিনি বল্লেন, “এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত 

কি আছে? তোমার কন্তা চিরকাল দেবযাঁনীর 
দালী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা! ।” 

দৈত্য। উঃ! কি সর্ধনাশের কথ৷ ! 
বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীব- 

দ্ুতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে 
রাজাকে পুনর্ববার বল্লেন, প্রাজন্! তুমি যদি আমার 
বাক্যে সন্ত না হও, তবে বল, আমি এই মুহূর্তেই 
এ স্বপন হ'তে প্রস্থান করি।” মহর্ষি ভার্গবকে 
পুনরায় ক্রোধাম্বিত দেখে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ববক 
মহারাজকে সগ্বোধন ক'রে বল্পেন। “মহারাজ! 
আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্বংশ 
হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ হ্বর্ণ রৌপ্য 
ও নানাবিধ মহথামূল্য রদ্বজাতপরিপূর্ণ একথানি 
পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে 
ঘোরতর ঘনঘটা দ্বার! আকাশমগ্ডল আবৃত হয়ে 
প্রবলতর ঝটিকা বছিতে থাকে, তবে কি সে 
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আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সে সময়ে সে সমুদায় 
মহামূল্য রত্বজজাত সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?” 

দৈত্য। তার পর মহাশয়? 
বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিরের এই হিতকর 

বাক্য শুনে দীর্বনিশ্বাম পরিত]াগ ক'রে রাজ- 
কুমারীকে সভায় আনায়ন কত্তে অন্থমতি দিলেন। 
পরে রাজছ্হিতা উপস্থিত হ'লে মহারাজ অশ্রপূর্ণ- 
লোচনে ও গদগদবচনে তাঁহাকে পমুদয় অবগত 
করালেন, আর বল্লেন, “বসে ! অদ্য তোষার 
হত্তেই দৈত্যকুলের পরিজ্রাণ। যদি তুমি মহুধির 
এই নিষ্ঠুর আল্তা গ্রতিপালন কত্তে শ্বীকার না কর, 
তবে আমার এ রাজ্য শ্রত্রষ্ট হবে এবং আমিও 
চিরবিরোধী দুর্দান্ত দেবগণকর্তৃক পরাজিত হয়ে 
নান! ক্লেশে পতিত হব ।” 
রঃ দৈত্য । হায়! হায়! কি সর্বনাশ ! রাজকুমারী 
পতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর 
দিলেন? | 

বক। তাই হে, রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্্ 
মনে কল্পে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী 
যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তার মুখমণ্ডল 
শরচ্চন্ররের ভ্ায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিভৃবাক্যে 
মেঘাচ্ছন্ন শশধরের স্তায় একেবারে মলিন হয়ে গেল। 
( দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা! হতদৈব ! এমন 
হুন্দরীর অনৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী 
শঙ্ছিষ্ঠা সতা হ'তে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান 
কল্লে পর মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও 
বিলাপ কতে আরম্ভ কল্লেন, তা প্মরণ হ'লে অধৈর্ধ্য 
হ'তে হয়। (দীর্ঘনিষ্বাস) 

দৈত্য। আহা! কি ছুঃখের বিষয়! তষে 
কি না, বিধাতার নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন কত্তে পারে? 
হে ধন্ুর্দারিন্! এক্ষণে আচার্ধ্য মহাশয়ের কোপাগ্সি 
ত নির্বাণ হয়েছে? 

বক। আর না হবে কেন? রর 
দৈত্য। তবে আপনি যে বল্ছিলেন, অগ্ 

দৈত্যকুলের পুনর্জন্ম হলো, তা৷ কিছু মিথ্যা নয়। 
(চিন্তা করিয়া! ) হে অন্থুরত্রেষ্ঠ! যখন মহধির সহিত 
মহারাজের মনাস্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন 
যদি এ দুর্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, 
তা হ'লে যে তারা কি পর্য্যস্ত পরিতুষ্ট হতো, তা 
অন্থমান করা যায় না। | 

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই 
জানতে এসেছি যে, দেবতারা এ কথার কিছু 



২৭৬ 

অনুসন্ধান পেয়েছে কি না? তুমি কি বিবেচনা! কর, 
দেবেস্জ প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই? 

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা! পরম মায়াবী 
এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী 
অপেক্ষাও বেগবতী। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই 
ক্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য লয় । 
ৰক। তা বথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, এ নগরে 

সকলেই স্থিরতাবে আছে । বোধ করি, অনরগণ 
দৈত্যরাজের সহিত তগবান্ ভার্গবের বিবাদের 
কোন সুচনা অবগত হয় নাই, তা হ'লে তারা তৎ- 
ক্ষণাৎ রণসজ্জায় সঞ্জিত হয়ে নগর হ'তে নির্গত 
হতো। | 

দৈত্য । মহাশয়! আপনি কি অবগত নন ষে, 
প্রবল বাত্যারস্তের- পূর্বে সমুদয় প্রক্কৃতি স্থিরভাবে 
অবস্থিতি করেন? বা হোক্, ম্ুকুমারী রাজকুমারী 
এখন কোথায় আছেন? 

বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তিনি 
_ এখন গুরুকন্তা দেবযানীর সহিত আচার্্যের 

_ আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্ছেন। তাই হে, সেই সুকুমারী 
রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে 
অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে, রাজমহিধীর রোদনধ্বনি 
শ্রবণ কল্পে বক্ষ:স্থল বিদীর্ণ হয় এবং মহারাজের যে 
কি পর্য্যস্ত যনোছুঃখ, তা ক্ষরণ হ'লে ইচ্ছা হয় না 
যে, দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। 

(নেপথ্যে রণবাস্ঠ, শঙ্খনাদ ও হ্হ্স্কার ধ্বনি ) 
দৈত্য । যহাশয়! এর শ্রবণ করুন,_-শতবজ্ঞ- 

শবের স্তায় দুর্দান্ত দেবগণের শঙখনাদ শ্রুতিগোচর 
ছচ্চে। উঃ! কি তয়ানক শব্ধ! 

বক। ছুষ্ট দল্্যদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে 
উষ্ভত হলে! না কি? 

( নেপথ্যে )। দৈত্যকুল সংহার কর ! দৈত্যদেশ 
সংহার কর! 

[. দৈত্য । অন্থে। ! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত যে, 
সগ্ত-সমুদ্র ভীষণ গর্জনপূর্ববক তীর অতিক্রম কচ্চে? 

বক। ওহে বীরবর ! এ স্থানে আর বিলম্ব কর- 
বার প্রয়োজন নাই। হছুষ্ট দেবগণের অভিলাষ 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্চে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের 
নিকট. এ সংবাদ লয়ে যাই। এঁছুষ্ট দেবগণের 
শঙ্ধ্বনি শুনলে আমার সর্বশরীর়ের শোণিত উঃ 
হজে উঠে! . | 
0 উভয়ের প্রস্থান । 

মাইকেল-গ্রস্থাবর্লী 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
দৈত্যদেশ--গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম 

( শর্শিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ ) 
দেবিকা। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! 

স্বগত ) হুর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হুলেন। শীষে 
আশ্রমে পক্ষিসকল কৃজনধ্বনি ক'রে চারিদিক হ'তে 
আপন আপন কুলায়ে প্রত্যাগমন কচ্ছচে, কমলিনী 
আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোম্ুখ দেখে 
বিষাদে মুদিতপ্রায় চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ আপনাদের 
বিরহসময় সন্নিহিত দেখে বিষঞ্জভাবে উপবিষ্ট হয়ে, 
উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্চে) 
মহধিগণ শ্বীয় স্বীয় হোমাগিতে সায়ংকালীন আহুতি 
প্রদানের উদ্যোগে বাস্ত; ছুগ্ধতারে ভারাক্রাস্ত 
গাতীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎস্থক হয়ে 
বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্চে । ( আকাশমগ্লের প্রতি 
পুনদৃর্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল ' 
উপস্থিত, কিন্ত রাজকুমারী যে এখনও আস্চেন না, 
কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়৷) 
আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হ'লে একবারে 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ছ! হতবিধাতঃ ! রাজকুলে জদ্ম- 
গ্রহণ ক'রে শর্শিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হ'তে 
হলো? আহা! প্রিয়সধীর সে পূর্বরূপলাবণ্য 
কোথায় গেল? তা এতারদশ অবস্থায় কি প্রকারেই 
বাসে অপরূপ রূপলাবণ্যন্ধ সম্ভব হয়? নির্মল 
সলিলে যে পন্ম বিকসিত হয়, পক্কিলজলে তাকে 
নিক্ষেপ কল্পে তার কি আর তাদশী শোভা থাকে ? 
(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ যে আমার 
প্রিয়সঘী আস্ছেন। 

(শর্ষিষ্টার প্রবেশ ) 
( প্রকাহ্থে ) রাজকুমারি ! তোমার এত বিলম্ব হ'লে 
কেন? 

শর্দিা | সখি, বিধাতা এক্ষণে আমায় পরাধীনা 
করেছেন ; ম্ুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানছুসারে 

' কর্ম কর কি কখনও সম্ভব হয়? 
দেবিক1। প্রিয়সখি, তোমার ছুঃখের কথা 

মনে হ'লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা কুদ্ছম- 
কুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অনৃষ্টে যে এত 
ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্রেও জানতেম না । (রোদন) 

শর্দিঠা। & সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি? 
'দেবিকা। প্রিয়সথি ! তোমার ছুঃখে পাধাণও 

বিগলিত হয়। | 



শন্মি্ঠ। নাটক 

শর্দিঠী। সখি! ছঃখের কথায় অস্তঃকরণ 
আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন ছুঃখ কি? 

দেবিকা | প্রিয়সথি ! এর অপেক্ষা ছুঃখ আর 
কিআছে? শশধর আকাশমণ্ুল হ'তে ভূতলে 
পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজছুছিত1 হয়ে দাসী 

হলে। হা! ছুর্দেব! তোমার কি এ সামান্ত 
বিড়ম্বন। ! 

শর্শিষ্ঠা। সখি, যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ, তথাপিও আমি রাজভোগে বঞ্চিত হই 
নাই। এই দেখ, আমার মনে সেই সকল ম্বুখই 
রয়েছে। এই অশোকবেদিক। আমার মার 
সিংহাসন। ( বেদিকোপরি উপবেশন ) এই তরু- 
বর আমার ছত্রধর, এ সম্মুখস্থ সরোবর-বিকসিতা 
কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী, মধুকর ও মধুকরীগুণ 
গুন গুন্ স্বরে আমারই গুণকীর্ভন কচ্চে। স্বয়ং 
নুগন্ধ , মলয়-মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত 
হয়েছে ; চন্ত্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে 
আলোক প্রদান কচ্চেন। সখি ! এ সকল কি সামান্ 
বৈভব 1 আমাকে এত ম্খভোগ কতে দেখেও 
তোমার কি আমাকে ম্খ-ভোগিনী ব'লে বোধ 
ছয় না? 

দেবিকা। (সম্মিত বদনে ) রাজনন্দিনি ! এ 
কি পরিছাসের সময় ? 

শর্দিষ্াা। সখি! আমি ত তোমার সহিত 
পরিহাস কচ্চি না। দেখ, ম্থখ-ছুঃখ মনের ধর্ম 
অতএব বাহ-স্থখ অপেক্ষা আস্তরিক স্থুখই স্থখ। 
আমি পুর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ, আমার 
ত কিঞ্চিম্নাত্র চিতবিকার হয় নাই! 

দেবিকা। সথি! তুমি যা বল, কিন্তু হৃত- 
বিধাতার এ কি সামান্ট বিড়ম্বনা ? ( রোদন ) 

শর্শিষ্ঠা। হাধিকৃ! সখি! তুমি বিধাতাকে 
বুথ নিন্দটাকর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি 
কোন ব্যক্তিকে দেবভোগতুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন 
ভোজন কতে দি,আর সেষদি তাবিষ সহকারে 
ভোজন ক'রে চিররোগী হয়, তবেকি আমি সে 
ব্যক্তির রোগের কারণ ব'লে গণ্য হ'তে পারি ? 

দেবিকা। সখি! তাও কি কখন হয়? 
শর্দি্ঠা। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্তে 

দোধ দাও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? 
গুরুকন্ত! দেবঘানীর সহিত আমার বিষাদ-বিসংবাদ 
ন! হ'লে ত আমাকে এ হুর্গতি ভোগ কত্ধে হতো 
না। দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ, তিনি প্রতাপে 
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আদিত্য, আর খ্রশ্ব্যে ধনপতি; তার বিক্রমে 
দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তার প্রিয়তম! কন্তা। 
আমি আপন দোষেই এ ছুর্দাশায় পতিত হয়েছি। 
আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত ক'রে 
ভক্ষণ করেছি, তায় অন্টের দোষ কি? 

দেবিকা। প্রিয়সখি ! তোমার কথা গুনলে 
অন্তর শীতল হয়। তোমার এতাদৃশী বাঁক্পটুতা, 
বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগৃদেবীই অবনীতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। হা বিধাঁতঃ! তুমি কি নিষ্ুরতা প্রকাশ 
কর্বার আর স্থান পাও নাই? এমন সরল 
বালাকেও কি এত যন্ত্রণ! দেওয়৷ উচিত ? ( রোদন ) 

শন্বিষ্ঠা। সথি! আর বৃথা! রোদন করে! না। 
অরণ্যে রোদনে কি ফল? 

দেবিকা। ভাল, প্রিয়সধি! একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করি, বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল 
জীবন-যাপন করৃবে? 

শর্দিষ্ঠা। সখি | কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি স্থেচ্ছা্ু- 
সারে বিমুক্ত হ'তে পারে ? তবে আর বৃথা ব্যাকুল 
হওয়ায় লাত কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, 
এ হ'তে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে 
আমাকে উদ্ধার কত্তে সক্ষম 1 তা সখি! আমার 
জন্তে তোমার রোদন করা বৃথ|। 

দেবিকা | রাজনন্দিনি ! শাস্তিদেবী কি তোমার 
হৃদয়পন্পে বসতি কচ্চেন যে, তুমি এককালীন চিত্ব- 
বিকারশৃন্া হয়েছ? কি আশ্ধ্য! প্রিয়সখি | 
তোমার কথা শুনূলে বোধ হয় যে, তুমি যেন বৃদ্ধ! 
তপস্থিনী, শাস্তরসাম্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন 
দিনপাত করেছ। আহ ! এও কি সামান্ত ছুঃখের 
বিষয়! হা! হতবিধে! হুর্মত পারিজাত পুষ্পকে 
কি নির্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত? 
রত্ব কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার নিমিতেই 
হজন করেছ? ( দীর্ঘনিষ্বাস) 

শর্ষিষ্ঠা। ত্রিয়সথি! চল, আমরা এখন', 
কুটারে যাই। এ দেখ, চন্তরনায়িকা কুমুদিনীর ন্তায় 
দেবযানী পুর্ণিকার সহিত প্রফুল্প-বদনে এই দিকে 
আস্ছেন। তুমি আমাকে সর্বদা “কমলিনী, 
কমলিনী' বল; তা যগ্ঘপি আমি কমলিনী হই, 
তবে এ সময় আমার প্প্িয়সথা অনেকক্ষণ হলো 
অন্তগত হয়েছেন, তার বিরহে আমাকে নিমীলিত 
হ'তে হয়। চল, আমরা যাই। 

দেবিকা। রাজকুমারি! এ অহঙ্কারিনী 
্রাঙ্গণকন্ঠাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার 



২৭৮ 
বিবেচনায় তুমি শশধর, আর ও ছুষ্টা রাহছ। আমি 
যদদি সুদর্শন চক্র পাই, তা হ'লে প্র ছুষ্টা স্ত্রীকে এই 
মুহূর্তেই দুই খণ্ড করি। | 

শর্ষি্ঠা। হা ধিকৃ! সখি, তুমি কি উদ্ম্া 
ছলে ? এ ব্রাহ্মণকন্তার পিতৃগ্রসাদেই আমাদের 
পিতৃকুল সেই সুদর্শন চক্র হ'তে নিভ্ভার পায়। 
তা সখি! চল, এখন আমরা যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

( দেবযানী ও পৃর্ণিকার প্রবেশ ) 

দেব। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) 
প্রিয়সখি ! বন্থুমতী যেন অগ্য রান্দ্রে ম্বয়ংবর] 
হয়েছেন; এর দেখ, আকাশমগ্ডলে ইন্দু এবং 
গ্রহনক্ষব্রগণ গ্রভৃতির কি এক অপূর্ব এবং রমণীয় 
সভা হয়েছে । আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম 
মনোরম প্রভ। ! বোধ হয়, ব্রিভুবন-মোহিনী 
জললধিদুহিতা কমলার স্বয়ংবরকালে, পুরুষোত্তম 
দেবসমাজে যাদুশ শোভমান হয়েছিলেন, স্থুধাকরও 
অস্ত নক্ষত্রমধ্যে তন্দরপ অপরূপ ও অনির্ববচনীয় 
শোভা ধারণ করেছেন। (চতুদ্দিক অবলোকন 
করিয়! ), প্রিয়সখি ! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও 
কি এক অপরূপ সৌন্দধ্য ! স্থানে স্থানে নানাবিধ 
কু্মমজাল বিকসিত হয়ে যেন স্বয়ংবর! বন্থন্ধরার 
অলঙ্কারম্বরূপ হয়ে রয়েছে ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) 

পৃর্ণিকা। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! 
নিশানাথের এতাদৃশী মনোহারিণী প্রভায় তোমার 
চিত্ডচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, 
শর্দিষঠ। তোমাকে যে কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, 
তদবধি তোমার তিলার্দের নিমিস্তও মন স্থির নাই, 
--সততই অন্যমনস্ক আর মলিনবদনে 
দিনযামিনী যাপন কর। সখি! এর নিগুঢ় 
তত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার 
আর পর নই। বিবেচনা কল্পে সখীদের দেহমান্রই : 
'ভিন্ন, কিন্ত মনের ভাব কখনও ভিন নয় । 

দেব। প্রিয়সথি! আমার অস্তঃকরণ যে 
একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে, 
কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ 
গুনতে উৎ্ন্ুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ 
কর। | 

পৃণিকা। প্রিয়সখি! সে কথা গুনতে ঘে 
আমার কি পর্যযস্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত কর! 
ছুঃসাধ্য। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

দেব। শর্দিষ্ঠা আমাকে কৃপে নিক্ষেপ কা'শ্লে 
পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা 
ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখুলেম যে, 
চতুদ্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে 
উচচৈঃম্বরে রোদন কত্তে আরম্ভ কল্পেম। দৈবযোগে 
এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়ে গমন কচ্ছিলেন, হঠাৎ 
কুপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ গুনে নিকটস্থ হয়ে 
তিনি জিজ্ঞাস| কল্লেন, 'তুমি কে, আর কি জন্তই বা 
কূপের ভিতর রোদন কচ্চো ?" প্রিয়সখি | তৎ- 
কালে তার এরূপ মধুর বাক্য শুনে আমার বোধ 
হ'লে যেন, বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্ত 
স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন । তিনি কে, আমি কিছুই 
নির্ণয় কত্ত পাল্পেম না, কেবল ক্রন্দন কত্তে কত্ধে 
মুক্তকঞ্ঠে এইমাজ্স বল্লেষ, “মহাশয় ! আপনি 
দেঁবতাই হউন বা মানবই হউন, আমাকে এই 
বিপজ্জাল হ'তে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।' এই কথা 
শুনবামাত্র সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কৃপমধ্যে 
অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হম্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন 
কল্পেন। আমি উপরিস্থিত। হয়ে তার অলৌকিক 
রূপলাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিতা হলেম। 
সখি! বলূলে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন 
রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই । ((দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 

পৃণিক1 । কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর? 
দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত 

ক'রে এই কথা জিজ্ঞাসা কল্পেন, “ছে ললনে ! তুমি 
দেবী কিমানবী? কার অভিশাপে তোমার এ 
দুর্দশা ঘটেছিল 1 সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতু- 
হল জন্মেছে, বিবরণ বল্লে আমি যৎ্পরোনাস্তি 
পরিতৃপ্ত হই।, তার এই কথা গুনে আমি সবি- 
নয়ে বল্পেম, “ছে মহাভাগ ! আমি দেবকন্তা নই 
আমার খধিকুলে জন্ম, আমি ভগবান্ মহুবি তার্গবের 
ছুহিতা, আমার নাম দেবযানী ।' প্রিয়সথি ! 
আমার এই উত্তর গুনেই সেই মহ্থাত্মা কিঞ্চিৎ 
অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, 'ভদ্রে! আপনি 
তগৰান্ ভার্গবের ছুহিতা? আমি খবিবরকে 
বিলক্ষণ জানি, তিনি এক জন ঝ্রিভূবনপুজ্য পরম 
দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাকে আমার শত সহ 
প্রণাম জানাবেন) আমার নাম যযাতি--আমার 
চন্জরবংশে জন্ম । হে খবিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি 
করুন, আমি বিদায় হই ।' এই কথা বলে তিনি সহসা 
প্রস্থান কল্লেন। প্রিয়সথি ! যেমন কোন দেবতা 
পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলধিত 
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বর প্রদানপূর্বক অন্তহিত হ'লে সেই ভক্তজন 
মুহূর্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদ্রিত নয়ন হয়ে 
আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবিভূ্ত দেখে এবং 
বোধ করে যেন, তিনি বারংবার মধুরতাবে তার 
শ্রুতিন্থখ প্রদান কচ্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের 
গমনান্তর ক্ষণকাল তন্রপ স্বখসাগরে নিমগ্ন 
ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমৃত্তি 
অন্ভতাপি আমার হৃৎপল্পে জাগন্নক রয়েছে ! 
প্রিয়সথি! সে চন্ত্রানন কি আমি আর এ 
জন্মে দর্শন করবো ? ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 
সেই অমৃতবধিণী মধুর তাষা কি আর কখন আমার . 
কর্ণকুছরে প্রবেশ কর্বে? প্রিয়সথি ! শঙ্মিষঠা 
যখন আমাকে কুপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন 
আমার মৃত্যু হ'লে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ কতে 
হতো! না। (রোদন ) 

পৃর্ণিকা। প্রিয়সথি! তুমি কেন এ সমুদয় 
বৃসতান্ত তগবান্ মহৃধিকে অবগত করাও না ? 

দেব। (সন্ত্রাসে ) কি সর্বনাশ ! সখি ! তাও 
কিহয়? একথা ভগবান্ মহষি জনককে কি 
প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্তী যযাতি 
ক্ষত্রিয়--আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্তা| | 

পুর্ণিকা। প্রিয়সথি | তোমার নবযৌবনরূপ 
কুন্মকুলে যে রাজা যযাতির প্রতি অন্ুরাগন্বরূপ 
কীট প্রবিষ্ট হয়েছে, তার সন্দেহ নাই; কিন্ত 
এক্ষণে এর যথোচিত প্রতিবিধান না করৃলে, 
কালক্রমে যেমন পুষ্প-অন্তরস্থ কীট পুষ্প তেদ ক'রে 
বহির্গিত হুয়, কালাস্তরে তোমারও তাদৃশী ছুর্গীতি 
ঘটতে পারে; অতএব সখি ! আমার বিবেচনায় 
এ কথা মহির কর্ণগোচর করা আবণ্তক । 

দেব। (সঙ্জাসে) কি সর্বনাশ ! সখি, তুমি 
কি উন্মত্ত! হয়েছ? এ কথা মহর্ধে জনকের কর্ণ- 
গোচর কর! অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। 

পৃণিক!। প্রিয়সধি ! এ দেখ, তগবান্ মহধির 
নাম গ্রহুণমান্ত্রেই তিনি এ দিকে আগমন কচ্ছচেন। 
এ একটা সৌভাগ্য বা কার্ধ্যসিদ্ধির লক্ষণ। 

দেব। (সঙ্সাসে ) প্রিয়সথি! তুমি এ কথা 
ভগধান্ পিতার নিকটে কোন ব্যক্ত 
করো না। হেসখি! তুমি আমার এই অন্গু- 
রোধ রক্ষা কর। 

পুণিকা। সখি! যেমন অন্বব্যক্তির নুপথে 
গমন করা ছুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসদ্- 
বিবেচন! তক্ষপ স্বুকঠিন। 
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দেব। (সন্ত্রাসে ) প্রিয়সথি ! তুমি কি একে- 
বারে আমার প্রাণনাশ ক'ত উচাত হয়েছ? 
কি সর্বনাশ! তোমার কি প্রজলিত হুতাশনে 
আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা! হয়েছে? ভগবান্ 
পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব, এতাদৃশ বাক্য তার 
কর্ণগোচর হ'লে আর কি নিস্তার আছে? 

পুণিকা। প্রিয়সথি! আমি তোমার অপ- 
কারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর; 
এ দেখ, ভগবান্ মহ এই দিকেই আগমন 
কচ্ছেন। 

দেব। (সত্রাসে ) প্রিয়সখি ! এক্ষণে আমার 
জীবন-মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভূত ; কিন্তু আমি 
জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার. নিকট হ'তে 
বিদায় হলেম। 

পৃর্ণিক1 ! প্রিয়সখি | এতে চিন্তার বিষয় কি? 
আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত 
নিবেদন করবো, তার তয় কি? 

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা, তাই 
কর। হয় ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলে! । 

| বিষপনভাবে দেবযানীর প্রস্থান । 

( মহর্ষি শুক্রচার্য্ের প্রবেশ ) 

পৃর্ণিকা। তাত! ্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত 
কথ অস্ত জ্ঞাত হয়েছি, অন্থুমতি হ'লে নিবেদন 
করি। 

শুক্র। (নিকটবর্তী হইয়া) বংসে পূর্ণিকে ! 
কি সংবাদ? 

পুর্ণিকা। ভগবন্্! সকলই ছুসংবাদ, আপনি 
যা অন্থতব করেছিলেন, তাই বথার্থ। 

শুক্র। ( সহান্তবদনে ) বৎসে ! সমাধিনির্ণীত 
বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে ছুহিতার 
মনোগত ব্যক্তির নাম কি? 

পৃর্ণিকা। ভগবন্! তার নাম যযাতি। 
শুক্র। ( সহাম্তবদনে ) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে 

অলম্কৃত করবার নিমিত্েই কৌস্তত মণির ক্জন। 
হে বসে! এই রাজর্ধি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস। 
যস্কপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তথাচ বেদবিষ্ভাবলে 
তিনিই আমার কন্তারত্বের অনুরূপ পাত্র। অতএব 
হে বৎসে পুর্ণিকে ! তুমি তোমার প্রিয়সথী দেব- 
যানীকে আশ্বীস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই 
লৃবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে 
প্রেরণ করবো । ম্ুচতুর কপিল একেবারে রাজধি 
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চজবংশচূড়ামণি যাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন 
কর্বেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সথীর 
অতীষ্টপিদ্ধি করবো । তার চিস্তা কি? 

পুর্ণিকা। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে 
এখন বিদায় হুই। 

শুক্র। বতসে, কল্যাণমস্ত তে। 
[ পুর্ণিকার প্রস্থান । 

শুক্র। (ম্বগত ) আমার চিরকাল এই বাসনা 
যে, আমি অনুরূপ পাত্রে কন্তা-সম্প্রদান করি; কিন্ত 
ইদানীং বিধি আন্গুকুল্য প্রকাশ পুর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা 
পরিপূর্ণ কল্পেম। এক্ষণে কন্ঠাদায়ে নিশ্চিন্ত হছলেম। 
স্ছপাজ্রে প্রদণ্ডা কন্ত! পিতামাতার অন্ুশোচনীয়া 
হয় না। [প্রস্থান। 

দ্বিতীয়াঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানপুরী রাজপথ 

(ছুই জন নাগরিকের প্রবেশ ) 
প্রথম। তাল মহাশয়! আপনার কি এ 

কথাটা বিশ্বাস হয় ? 
দ্বিতীয় । বিশ্বাস না ক'রেই বা করি কি? 

ফলে মহ্থারাজ ষে উম্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর 
সংশয় নাই। 

প্রথম। বলেন কি? আহা! মহাশয়! কি 
আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর নিষ্কলঙ্ক 

 চজ্জবংশে কলঙ্ক হলো? | 

দ্বিতীয় । ভাই! সেবিষয়ে তোমার আক্ষেপ 
করা বৃথা। এমন মহাতেজা যশম্বী-বংশের কি 
কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হ'তে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট 

কলা এই বংশনিদান নিশানাথের জ্যোতির্শয় 
আলোক কিঞ্চিংকাল মলিন ক'রে পরিশেষে 
পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদ্ও অতি ত্বরায় 
দূরীভূত হবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

প্রথম। আহা! পরমেশ্বর কৃপা ক'রে যেন 
ভাই করেন। মহাশয়! আমরা চিরকাল এই 
বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন ) অতএব এর ধ্বংস 
হ'লে আমরাও একেবারে সমূলে বিনষ্ট হব। দেখুন, 

 বন্জরাধাতে যদি কৌন বিশাল আশ্রয়তরু জ'লে যায়, 
তবে তার পদাশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে? 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

দ্বিতীয় । হা, তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, তুমি 
এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ো না। 

গ্রথম | মহাশয় | এ বিষয়ে ধৈর্ধ্যাবলদ্বন ক্লোন- 
মতেই সম্ভবে ন!। দেখুন, মহারাজ রাজকার্ধেযে এক- 
বারও দৃষ্টিপাত করেন না, রাজধর্দে তারও এক- 
কালে ওদান্ত হুয়েছে। মহাশয়! আপনি এক 
জন বহুদর্শী এবং হুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচন। 
করুন দেখি, যগ্ধপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, 
তবে কি পৃথিবীতে কোন শন্তাি জন্মে ? আর দেখুন, 
ষস্তপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার 
প্রতি হতশ্রদ্ধ! করে, তবে কি সে স্ত্রীর পুর্ববৎ রূপ- 
লাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজ- 
লক্ষমীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীত্রষ্টা হচ্চেন। 

দ্বিতীয়। ভাই হে! ভূমি যা বল্পে, তা সকলই 
সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষ হয়ো না। 
বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের 
অন্ুরাগসঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তার চিত্ত সততই 
চঞ্চল। যা হোক্, নরপতির এ চিত্ববিকার কিছু 
চিরস্থায়ী নয়, অনতিবিলম্বেই তিনি প্ররুতিস্থ 
হুবেন। দেখ, স্ুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল 
উশ্মস্তাবস্থায় থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা 
আসক্তিরপ স্থুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, 
কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি ম্বতাবস্থ হবেন, তার 
কোন সন্দেহ নাই। 

প্রথম। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা 
করে। আহা ! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কাল- 
যাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্রেরও অগোচর। 

দ্বিতীয় । ( সহান্তবদনে ) ভাই, তোমার নিতান্ত 
শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুল! পৃথিবী কামস্থরূপ 
কিরাতের মৃগয়াস্থান। তিনি ধন্র্বাণ গ্রহণ পূর্বক 
মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যতেদে অনবরতই পর্য্যটন 
কচ্চেন) অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমন 
জিতেন্ত্রির় আছে যে, তার শরপথ অতিক্রম কতে 
সমর্থ ছয়? দৈত্যদেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, 
আর তারা নানাবিধ মোহগুণে নিপুণা, হ্থুতরাং 
নরপতি যৎকালে মৃগয়া উপলক্ষে তথায় প্রবেশ 
করেছিলেন, বোধ করি, সে সময় কোন ছ্রূপ 
কামিনী তার দৃষ্টিপথে পতিতা হয়ে কটাক্ষবাণে 
তার চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হোক্, যদিও মহা রা 
কোন বনকৃ্ধমের আস্রাণে একাত্ত লোভাসক্ত হয়ে 
থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানস্থ হ্থুরতিপুষ্পের মাধুর্ষ্য 
যে ক্রমশঃ তর সে লোভ সংবরণ হবে তার কোন 



শ্মিষ্া নাটক 

সংশয় নাই। ভূমি কি জান না তাই যে, ত্রচ্গ-অস্ 
বরহ্গ-অস্ত্রেইে নিরন্ত হয়, আর বিষই বিষের 

ধ? 
প্রথম । আজ্ঞা হা, তা যথার্থ । ফলত: এক্ষণে 

মহারাজ স্বস্থ ছলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, 
এই চক্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা । শ্রুতি আছে যে, 
লোকের! ওষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশে 
পারগ হয়, অতএব পরমেশ্বর এই করুন যেন, কোন 
দুর্দান্ত দানব দেবমিত্র ব'লে মহারাজকে সেইরূপ 
নাক'রে থাকে। 

ছ্বিতীয়। ভাই, ওষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে 
বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, 
কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষম্বরূপ 
ওষধে ও মধুরভাবরূপ মন্ত্ে মুগ্ধ কে সক্ষম হয়, এ 
কথা অবশ্থীই বিশ্বান্ত বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া ) এ 
ব্যক্তিটে কে ছে? 

( কপিলের দূরে প্রবেশ ) 

প্রথম। বোধ হয় কোন তপন্বী, ছুরাচার 
রাক্ষসেরা যস্তভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের 
শরণাপন্ন হ'তে আসচেন। 

দ্বিতীয়। কি কোন মহধির শিষ্যই ঝ| 
হবেন। 

কপিল। (স্বগত ) মহধি গুরু শুক্রাচার্য্যের 
আদেশাহুলারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজ- 
ধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ! কত ছুস্তর 
নদ, নদী ও কান্তার, অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম 
করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুন! 
মহুধিও হ্বপরিবার সমভিব্যাহারে গোদাবরীতীরে 
তগবাণ্ পর্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন 
প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা কচ্চেন। মহারাজ যযাতি 
তথায় গমন কল্লে তপৌধন তীকে স্বীয়.কন্তারত্ব 
লম্প্রদান কর্বেন। মহারাজকে আহ্বান কতেই 
আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে৷ 
নরাধিপের কি অতুল এশবর্য্য ! স্থানে স্থানে কত শত 
প্রহরিগণ গঞ্জবাজি আরোহুণপূর্ববক করতলে করাল 
করবাল ধারণ ক'রে রক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত আছে) 
কোন স্থলে ব! মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হ্ষারব 
কচ্চে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের তীষণ 
বুংহিভনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে, কো, স্থানে বা 
বিবিধ লমারোছে বিচিত্র উতৎ্সবক্রিয়া সম্পাদনে 
জনগণ অঙ্রক্ত রয়েছে ) স্থানে স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের 

৩ 

আহা! 

২৮১ 

বিপণি নানাবিধ হুখাছ ও দুদৃশ্ত ভরব্যজাতে পরিপূর্ণ । 
নানা স্থানে সুর্য অন্টালিকা সদর্শনে যে নয়নযুগল 
কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্ছে, তা মুখে ব্যক্ত করা ছুঃসাধ্য। 
আমরা অরণ্যচারী মহ্থষ্য, এবংবিধ জনসমাকুল 
প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির ষে 
কতদূর পরিবর্তন হুয়, তা অনুমান করা যায় না ।, 

কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও 
সৌসাদৃশ্ত, কোন্টি যে রাজতবন, তার নির্ণয় করা 
ন্বকঠিন ! যাহা হোক্, অস্ত পথ-পরিশ্রমে একান্ত 
পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একট! নির্জন স্থান প্রাপ্ত 
হলে, তথায় কিঞ্চিখকাল বিশ্রাম করি, পরে 
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো! । ( নাগরিকত্বয়কে 
অবলোকন করিয়া) এই ত ছুই জন অতি ভর্র- 
সম্তানের মত দেখছি; এঁদের নিকট জিজ্ঞাসা 
কলে বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান 
পেতে পার্বো। (প্রকাশ্তে) ওহে পৌর- 
জনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা 
কোথায়? 

প্রথম । মহাশয়! আপনি কে? এ নগরে 
কার অন্বেষণ করেন? 

কপিল। আমি দৈত্য-কুল-গুরু ত্রিভৃবনপৃজিত 
মহধি শ্তক্রাচার্য্যের শিব্য। এই জগ্িখ্যাত 
প্রতিষ্ঠান-নগরীতে রাজচক্রবর্তী প্রবলপ্রতাপশালী 
বাহুবলেন্ত্র রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ 
কর্ম্মোপলক্ষে আগমন করেছি । 

প্রথম। তগবন্! তবে আপনার অতিথিশালায় 
গমনের প্রয়োজন কি? এ রাজনিকেতন দুষ্ট 
হচ্চে! আপনি ওথানে পদার্পণ করবা- 
মাত্রেই যথোচিত সমাদূত ও পুজিত হবেন 
এবং মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারও লাভ 
করবেন। 

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। 
[ প্রস্থান। 

প্রথম। এ আবার কি মহাশয়! দৈত্যগুর 
যে মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করেছেন? 
চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক্। দেখি গে 
ব্যাপারটাই কি। 

দ্বিতীয় । চল না, ছানি কি? 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



৮২, 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী--রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ 

(রাজ! যষাতি আসীন, নিকটে বিদূষক ) 

বিদু। (চিন্তা করিয়া ) মহারাজ! আপনি 
হিমাচলের স্তায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন ন! 
কি? 
 রাজা। (দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া ) সথে 
ষাধব্য | স্থরপতি যগ্পি বজ্ ঘবার! হিমাচলের পক্ষ- 
চ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হুয়। 

বিদু। মহারাজ! কোন্ রোগন্বরূপ ইন্্র 
আপনার এতাদৃশী ছুরবস্থার কারণ, তা আপনি 

. আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন। 
রাজা । কি হে সখে মাধব্য ! তুমি কি ধন্স্তরি ? 

তোমাকে আমার রোগের কথা বল্লেকি উপকার 

হবে? 

বিদু। (কৃতাঞ্জলিপুটে ) রাজচক্রবর্তিন |! আপনি 
কি শ্রুত নন যে, মুগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি 
ক্ষুদ্র মৃষিক দ্বারাও উপকৃত হ'তে পারে? 

রাজা। (সহাম্তবদনে ) তাই হে! আমিষযে 

বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্তায় মৃষিক-দত্তে 
কখনই ছিন্ন হ'তে পারে না। 

বিদু। মহারাজ! আপনি এখন হান্ত-পরিহাস 
পরিত্যাগ করুন এবং আপনার মনের কথাটি 
আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন। আপনি এ প্রকার 
অস্থির ও অন্তমন! হ'লে রাজলক্মী কি আর এ 
রাজ্যে বাস করবেন? 

রাজা । না কল্পেনই বা। 
বিদু। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্বনাশ! 

আপনার কি এ কথা মুখে আন উচিত? কি 
সর্বনাশ ! মহারাজ ! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের 

 স্তায় ইন্্তুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ ক'রে তপন্তাধর্্ 
অবলম্বন কতে ইচ্ছা! করেন ? 

রাজা । রাজধি বিশ্বাধিত্র তপোবলে ব্রাঙ্গণ্য 
প্রাপ্ত হন। সথে! আমার কি তেমন অবৃষ্ট 1. 

বিদ্ু। মহারাজ! আপনি ব্রাহ্মণ হ'তে চান 
নাকি? 

রাজা। সথে! আমি যদি এই জগজস্ের 
অধীশ্বর ছতেম, আর ব্রিঅগতের ধনদান দ্বার এক 
অতিক্ষুত্র ব্রাঙ্ণও হ'তে পাস্তেম, তবে তার 
'পেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি? 

মাইকেল-প্রস্থাবলী 

বিদু। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভজ্তি 
দেখতে পাচ্ছি। লোক বলে যে, দৈত্যদেশে 
সকলেই পাপাচার ; দেবত।-ব্রাহ্গণকে কেউ ্র্ধ। 
করে না; কিন্ত আপনি যেঞ্ঁ দেশে কিঞ্কাল 
জমণ ক'রে এত দ্বিজতক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্ত 
চমৎকারের বিষয় নয়! বয়ন্ত! আপনার কি 
মহ্ধি ভার্মবের সহিত গোঁবিষয়ক কোন বিবাদ 
হয়েছে? বলুন দেখি, মহধি শুক্রাচার্ধের আশ্রমে 
কি কোন নন্গিনী-নায়ী কামধেন্ধ আছে, না আপনি 
তার দেবযানী-নায়ী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত 
হয়েছেন? বয়ন্ত | বলুন দেখি, শুক্রকন্তা! দেববানীকে 
আপনি দেখেছেন কি না? 

রাজা । (স্বগত)হা পরমেশ্বর ! নে চক্ত্রানন 
কিআর এ জন্মে দর্শন করবো ? আহ ! খধিতনয়ার 
কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! (দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া) হা! অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জন বন 
এবং সেই কূপতট হ'তে আর প্রত্যাগমন কর্ৰে ন! ? 
হায়! হায়! সেকৃপের অন্ধকার কি আর চন্দ্রের 
আভায় দূরীরূত হবে ? | 

ভূৰনমোছিনী যিনি সাধনের ধন, 
বিরাগেতে ত্যজ্য তিনি করি স্রিভুবন, 
অতল জলধিতলে কমল-আসনে, 
বিরাজেন কমলা কমল-উপবনে ; 
সেইরূপ তপোধন ভার্গব আশ্রম, 
উজ্জ্বল করয়ে ধনী রূপে নিরুপম 
কে ভরায় সিদ্ধু, তোরে করিতে মথন, 
পায় যদি সেই এই রমশ্ীরতন! 

বিদু। (ম্বগত ) হরিৰোল হরি ! সব প্রতুল 
হয়েছে। সেই খবিকন্তাটাই সকল অনর্থের মূল 
দেখতে পাচ্ছি। যা হোক, এখন রোগ-নি্ঘয 

হয়েছে? কিন্ত এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর 
ওুঁধধি কি আছে? (প্রকান্তে) কেমন মহারাজ | 
আপনি কি আজ্ঞা করেন ? 

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কি বল্ছিলে? 
বিদু। বল্বো আর কি? মহারাজ! আপনি 

প্রলাপ বক্ছেন, তাই শুন্ছি। 
রাজা। কেনভাই? প্রলাপ কেন? তুমিই 

বল দেখি, ব্রিধাতার এ কি অদ্ভুত লীল! ! দেখ, যে 
মহা অমূল) মাণিক্য রাঁজচক্রবর্তীর মুকুটের উপযুক্ত, 
তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? 

'( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 



শম্িষ্ঠা নাটক 

গ্ুলোচন। মৃগী রমে নির্জান কাননে, 
শোভে গুপ্ত স্তক্তির সদনে ; 

হীরকের ছটা বন্ধ খনির ভিতর ; 
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পর্ণশশধর ; 
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া, 
হায় বিধি এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ? 
বিদু। ওকি মহারাজ! যেরূপ ভাবোদয় 

দেখচি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবিভূর্তা 
হয়েছেন নাকি? (উচ্চহান্ত )। 

রাজা । কি ছে সখে! আমার প্রতি ভগবতী 
বাগ্দেবীর কৃপাঘৃষ্টি হ'লে দোষ কি? 

বিদু। (সহান্তবদনে ) এমন কিছু নয়; তবে 
তা হ'লে রাজল্ধ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণওড 
পরিত্যাগ ক'রে বীণা গ্রহণ করন্, আর রাজবৃত্তির 
পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন। 

রাজা । কেন? কেন? 
বিদু। বয়ন্ত! আপনিকি জানেন না, লক্ষ্মী 

সরম্বতীর সপত্বী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্বী-প্রণয় কি 
সম্ভব? 

রাজ।। সখে মাধব্য | তুমি কবিকুলকে হেয়ঙ্ঞান 
করে! না, তীরা প্ররকুতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী 
অগম্মাতার বরপুত্র। 

বিদব। ( সহাম্তবদনে ) মহারাজ ! এ কথা কৰি- 
ভায়ারাই বলেন। আমার বিবেচনায় তাঁরা বরঞ্চ 
উদরস্থরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র। 

রাজা । ( সহান্তবদনে ) সখে ! তবে তুমিও 
ত এক জন মহাকবি; কেন না, সেই উদরদেবের 
তৃমি এক জন প্রধান বরপুত্র ! 

বিদব। বয়স্ত ! আপনি যা বলেন। সেযা হোক, 
এক্ষণে জিজ্ঞাস! করি, ভার্গবছুহিতা৷ দেবযানীর সহিত 
আপনার কি প্রকারে, কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, 
বলুন দেখি? 

রাজা । (দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে! 
তার সহিত দৈবযোগে এক নির্জান কাননে আমার 
সাক্ষাৎ হয়েছিল। 

বিদু। কি আশ্চর্য্য । ত1 মহারাজ; আপনি এমন 
অমূল্য রদ্ব নির্জন স্থানে পেয়ে কি কল্পেন? 

রাজা। আর কি করবো, তাই। তার পরিচয় 
পেয়ে আমি আসন্তে-ব্যস্তে তথা হতে প্প্রস্থান 

কল্পেম। 
বিদু। ( সহান্তবদনে) সে কি মহারাজ! 

বিকসিত কমল দেখে কি মধুকর কখনও বিমুখ হয় ? 

২৮৩ 

রাজা । সখে। সত্য বটে; কিন্তু দেবযানী 
ব্রাহ্মণ-কন্া, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হ'তে 
সর্পমণির কান্তি দেখে তত্প্রতি ধাবমান হয়, 
পরে নিকটবর্তী হয়ে সর্পদর্শনে বেগে পলায়ন করে, 
আমিও সে নবযৌবনা অন্থপমা রূপবতী খধিতনয়ার 
পরিচয় প্রাপ্তে সেইরূপ কল্পেম। 

বিদূ। মহারাজ ! আপনি তা এক প্রকার 
উত্তমই করেছেন । | 

রাজ! । না ভাই! কেমন ক'রে আর উত্তম 
করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে 
পলায়ন কল্লেম, এখন সেই প্রাণ রক্ষা কর! ছুফর 
হয়েছে ? (গাত্রোখান করিয়। ) সখে ! এ যাতনা ' 
আমার আর সহা হয় না। আগ্নেয়গিরি কি 
হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখতে পারে? 

( দীর্ঘনিশ্বাস ) 
বিদু। মহারাজ ! আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই 

হতাশ হবেন ন!। 
রাজা । সখে মাধব্য 1? মরুভূমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর 

মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন ক'রে 
বারিলাভে ধাবমান হ'লে জীবন উদ্দেশে কেবল 
তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশ! 
কল্পে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে । খবিকন্তা 
দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতু, 
তার ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম, ম্থতরাং তিনি ক্ষত্রিয়- 
ছুপ্রাপা। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার নিকট 
কি অপরাধ করেছি যে, তুমি এমন পরমরমণীয় 
বস্তকে আমার প্রতি ছুঃখকর কল্লে? কেবল 
আমাকে যাতন! দিবার জন্তেই কি এ পদ্ম সকণ্টক 
মুণালের উপর রেখেছ? 

বিদু। মহারাজ | আপনি এত চঞ্চল হবেন 
না। বয়ন্ত! বুদ্ধি থাকলে সকল কর্ণই কে 
নুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সহুপান্ন 
ক'রে দিচ্চি, যাতে এখনই আপনার মনের. 
ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে। ্ 

রাজা। ( সহাম্তবদনে ) পসখে! তবে আর 
বিলঘঘ কেন? এসো, তোমার এ উপায়ের দ্বার 
মুক্ত কর। 

বিদু। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি আগত- 
প্রায়। 

[ প্রস্থান। 
রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! স্থগত ) 

আহা! কি কুলগ্েই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ 
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করেছিলেম !  (চিন্ত। করিয়া) হে রসনে। 
তোমার কি এ কথা বল! উচিত 1 দেখ, তোমার 
কথায় আমার নয়ন-যুগল ব্যঘিত হয়, কেন না, 
দৈত্য-দেশে গমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে। 
যেহেতু, তারা তথায় বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার 
পদার্থ দর্শন করেছে! ( পরিক্রমণ ৷ বাড়বানলে 

পরিতপ্ত হ'লে সাগর যেমন উতৎকণ্ঠিত হন, আমিও 
কি অস্ত সেইরূপ হলেম? হে প্রতো অনঙ্গ! 
তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে ব'লে কি 
প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে 
সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস) কি আম্চর্যা ! 
আমি কি মুগয়৷ কে গিয়ে শ্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য 
হয়ে এলেম ? (উপবেশন ) তা আমার এমন চঞ্চল 

হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার 

কি? 

(এক জন নটার সহিত বিদুষকের পুনঃ প্রবেশ ) 

বিদু। মহারাজ ! এই দেখুন, ইনিই কামসরো- 
বরের উপযুক্ত পদ্মিনী। নু 

নটা। মহারাজের জয় হউক। (প্রণাম ) 
রাজা । কল্যাণি! তুমি চিরকাল সধবা থাক। 
বিদু। (সহান্তবদনে ) মহারাজ আপনার 

আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হবার নয়) ইনি রক্তবীজ- 
কুলের কুলবধূ, হ্ুতরাং চিরসধবা থাকা! কোনমতেই 
অসম্ভব নয়। 

রাজা । ( বিদুষকের প্রতি ) সেকি হে সথে! 
এজ্ছন্দরী কে? | 

বিদু। আজ্ঞা, ইনি বারবিলাসিনী, হ্তরাং 
পুরুষকুল নিছুল না হ'লে এর বৈধব্যদশা 
কোনক্রমেই ঘটতে পারবে না। 

রাজা। ছি! ছি! এ দেখ, তোমার কথায় 
স্থন্দরী লজ্জায় অধোবদন! হয়েছেন । 

বিদু। (নটার প্রতি) অগ্নি নিতন্থিনি, তুমি 
আমার প্রতি কুদ্ধ। হ'লে না কি ? দেখ, যদি তোমার 

নবযৌবন-ন্ুরভি-কুম্থমের মধুলোতে আমার চিতত- 
মধুকর উন্মত্ত হয়ে থাকে, তবে সেকি আমার দোষ? 
তুমি কি জান না, তোমার প্রতি আমার কতদূর 
অন্থরাগ ? দেখ, পুক্ষোত্তম যেমন ব্রাহ্মণের পদচিহ্ 

বক্ষঃস্থলে রাখেন, ভোমাকে পেলে আমিও 
তদপেক্ষ। অধিক প্রযত্ধে হৎপন্মে রাখবো । 

রাজা | কি হে সখে মাধব্য | তুমি যে একেবারে 
রসিকটুড়ামশি হয়ে উঠলে 

বিদু। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) বয়ন্ত | না হয়ে করি 
কি? দেখুন, মলয়গিরির নিকটস্থ অতি সামান্ত 
সামান্ত তরুও চন্দন হয়ে যায়। তা এ দরিদ্র 
ব্রাহ্ণ আপনারই অন্থচর ) এ যে রমিক হবে, 
তার আশ্চর্য্য কি? | 

রাজা । সেযা হোক, এ জুন্দরীকে এখানে 
আনা হয়েছে কেন বল দেখি? 

বিদু। বয়ন্ত ! আপনি সেই খবিকন্াকে দেখে 
ভেবেছেন যে, তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, 
তা এখন একবার এর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি? 

রাজা । (জনাস্তিকে ) সখে, অমৃতাতিলাধী 
ব্যক্তির কি কখন মধুতে তৃপ্তি জন্মে? 

বিদু। ( জনাস্তিকে ) তা বটে, মহারাজ! 
কিন্তু চন্ত্রে মৃত আছে ব'লে কি কেউ মধুপান ত্যাগ 
করে? বয়ন্ত! আপনি একবার এঁর একটি গান 
শুন্নুন। ( নটার প্রতি ) অয়ি মৃগাক্ষি ! তুমি একটি 
গান ক'রে মহারাজের চিত্তবিনোদন কর। 

নটা। আমি মহারাজের আজ্ঞান্গবর্তিনী | 
( উপবেশন ) 

( গীত) 
বাহার- জলদ-তেতাল৷ 

উদ্দয় হইল সখি, সরস বসস্ত ! 
মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে-_ 
আর বহিছে সমীর ন্ুশাস্ত। 

পিককুল-কৃজিত ভূঙ্গ-বিগুঞ্জিত, 
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতাস্ত ! 

হত বিরহিণী, মন্মথ-তাড়ন, 
তাপিত তঙ্ছ বিনে কাস্ত ॥ 

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! জ্মন্দরি ! 
তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি 
পর্য্যস্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বল্ৃতে পারি না। 

(নেপথ্যে সরোষে )। রে ছুরাচার পাধও 
স্বারপাল ! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে স্বাররুদ্ধ কত্তে 
ইচ্ছ। করিস্? 

রাজা । এ কি! বহিষ্বারে দাস্তিকের ন্তাঁয় 
অতি প্রগল্ততার সহিত এক জন কথা কচ্ছে ছে? 

বিদু। বোধ করি, কোন তপন্থবী হবে, তা না 
হ'লে আর এমন হ্থন্বর কার আছে? 

*( দৌবারিকের প্রবেশ ) 
দৌবা। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ, মহধি 

শুক্রাচার্ধ্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার 
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নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন ; 
অন্থমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

রাজ!। (গাত্রোথান করিয়া সসন্ত্রমে ) সে 
কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তার 
নিকটে লয়ে চল। 

[ রাজ! এবং দৌবারিকের প্রস্থান । 

নটী। (বিদূষকের প্রতি ) মহাশয় ! মহারাজ 
এত চঞ্চল হলেন কেন? 

বিদু। ছে চারুহাসিনি ! তোমার মত মধুমালতী 
বিকশিত! দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয়? 

নটী। বাঃ; ঠাকুরের কি তীক্ষু বুদ্ধি গো) অলি 
কি বিকশ্শিতা মধুমালতীর আত্ত্রাণে পলায়ন করে? 
চল, দেখি গে মহারাজ কোথায় গেলেন। 

বিদু। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কাত্ত মণি, আমি 
লৌহ, তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে 
আছি। (হস্তধারণ ) আহা! তোমার অধরে 
ইন্জ প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন ক'রে 
রেখেছেন। হে মনোমোহিনি! তুমি একটি 
চুষ্ঘন দিয়ে আমাকে অমর কর। 

নটী। (ম্বগত) ও মা! বামুন বেটা ত কম 
ষাড় নয়। (প্রকাস্তে) দূর হততাগা ! 

[ বেগে পলায়ন। 

বিদু। এঃ! এ ছুম্চারিণীর রাজার উপরেই 
লোভ ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে 
না। যাই, দেখি গে, বেটা কোথায় গেল। 

| প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাস্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী-_-রাজতোরণ 

( কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান ) 

প্রথম। আহা ! কি সমারোহ | মহাশয়, 
এ দেখুন” 

দ্বিতীয়। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তই যেন 
ধূসরময় বোধ হুচ্চে। তাই হে, সর্বচোর কাল 
সময় পেয়ে আমার ছৃষ্টিগ্রসর প্রায়ই অপহরণ 
করেছে ! 

প্রথম। মহাশয়! এ দেখুন,ঞ্কত শত হস্তি- 
পকের! মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরুঢ় হয়ে অগ্রতভাগে গমন 
কচ্ছে। আচ্ছা |--একি মেঘাবলী না পক্ষহীন 
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অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা ! মধ্যভাগে 
নান! সঙ্জায় সজ্জিত বাজিরাজিই বা কি মনোহর 
গতিতে যাচ্চে ! মহাশয় ! এবার রথসংখ্যার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্র দেখুন, শত শত 
পতাকাশ্রেণী আকাঁশমওলে উড্ডীয়মান হুচ্চে। কি 
চমৎকার ! পদাতিক-দলের বন্ধন হু্য্যকিরণে মিশ্রিত 
হয়ে যেন বহ্ছি উদ্গিরণ কচ্চে। আবার দেখুন, 
পশ্চাদ্ভাগে নটনটারা নানা যন্ত্রহকারে কি মধু- 
স্বরে সঙ্গীত কচ্চে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাগ্ ) এ দেখুন, 
মহারাজ রথোঁপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত 
হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ 
রূপলাবণ্য ! বোধ হচ্ছে যেন, অগ্থ স্বয়ং পুরুষোত্তম 

বৈকুঞ্ঠনিবাপী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ 
রথারোহণে কমলার স্বয়ংবরে গমন কচ্ছেন। 

দ্বিতীয়। ভাই হে! নহুষপুক্র যযাতি রূপ- 
গুণে পুরুষোত্তমই বটেন ! আর শ্রুত আছি যে, 
শুক্রকন্তা দেবযানীও কমলার স্তায় রূপবতী । এখন 
পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলাপরিণয়ে 
জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা! রাজধি 
এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ 
অবিকল স্ুখসম্পত্তি লাভ করে। 

তৃতীয়। মহাশয়! মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া 
কি দৈত্যদেশেই সম্পন্ন হবে ? 

দ্বিতীয়। না, দৈত্যগুরু ভার্গব শ্বকন্তা সহিত 
গোদাবরীতীরে পর্বতমুনির আশ্রমে অবস্থিতি 
কচ্চেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহ-কার্ধ্য 
নির্বাহ হবে। 

তৃতীয় । মহাশয়! এ পরম আহলাদের বিষয়, 
কেন না, এই চন্ত্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, 
অতএব মহারাজ দৈত্যদেশে প্রবেশ কল্পে বিবাহ 
না হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। 

দ্বিতীয়। বোধ হুয়, খাষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই 
স্বীয় আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে পর্বতমুনির আশ্রমে 
কন্তার সহিত আগমন করেছেন। ( নেপথ্যাতিমুখে' 
অবলোকন করিয়া ) ও কে ছে? রাজমন্ত্রী নয়? 

তৃতীয়। আজ্তে হা, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন। 

(মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। (স্বগত) অন্ধ অনস্তদেব ত আমার 
স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ ক'রে প্রস্থান কল্পেন। 

প্রথম। (মন্ত্রীর প্রতি ) হে মন্ত্রিবর ! মহারাজ 
কত দিনের নিমিত ম্বদেশ পরিত্যাগ কল্পেন? 
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মনত্রী। মহাশয় ! তা বলা স্বকঠিন। শ্রুত আছি 
যে, গোদাবরী-তীরস্থ প্রদেশ সকল পরমরমণীয়। 
সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও 
মহাতীর্ঘথ আছে। মহ্থারাজ একে ত মুগয়াসক্ত, তাতে 

নূতন পরিণয় হু'লে মহ্ধীর সহিত সে দেশে 
কিঞ্চিখকাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্যটন না ক'রে, 
বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না 4 

দ্বিতীয়। একিছু অসম্ভব নয়। আর যখন 
আপনার তুল্য মন্ত্রের হস্তে রাজ্যতার অর্পণ 
করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন। 

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ ! আমি শত্তযঙগ- 
সারে প্রজাপালনে কখন ত্রুটি করবো না। কিন্ত 
দেবেন্ত্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন 
শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হ'লে কি আকাশ- 
মণ্ডল নক্ষত্রেসমূহে তাদৃশ শোতমান হয়? কুমার 
ব্যতিরেকে দেবসৈন্ভের পরিচালন! কত্তে আর কে 
সমর্থ হয়? 

দ্বিতীয়। তা বটে, কিন্তু আপনি বুদ্ধিবলে 
দ্বিতীয় বৃহস্পতি । অতএব আমাদের মহীন্দ্রের 
প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্ধ্য 

স্থচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই 
নাই! (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ 
শ্রতিগোচর হচ্ছে না? বোধ করি, মহারাজ 
অনেক দূরে গমন করেছেন । আমাদের আর এ 
স্বলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, 

আমরাও স্ব স্ব গুহে গমন করি । 
মন্ত্রী। হা, তবে চলুন। 

৪ [ সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয়াঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজনিকেতন-সম্মুখ 

(মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। (ম্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম 
হ'তে ম্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম 

সৌভাগ্য, আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী 
অবসান হ'লে কূর্্যদেবের পুনঃপ্রকাশে জগন্মাতা 
বঙগুন্ধর]! প্রফুল্লচিত্া হন, রাজবিরছে কাতর! 
রাজধানীও নৃপাগমনে অস্ত সেইরূপ হয়েছে। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 
(নেপথ্যে মঙ্গলবাস্ত ) পুরবাসীরা অগ্ক অপার 
আনন্দার্ৰে মগ্ন হয়েচে। অগ্য যেন কোন 
দেবোৎসবই হচ্ছে! আর না হবেই বা কেন? 
নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্ত্রবংশের চুড়ামণি, 
আর খবিবর-ছুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অঙ্পমা, 
অতএব এদের সমাগমে নিরাঁনন্দের বিষয় কি? 
আহা ! রাজমহ্ষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষীন্থরূপ।! এমন 
দয়াশীল, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণ] স্ত্রী, বোধ 
হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই ) আর আমাদের মহারাজও 
বেদবিষ্ভাবলে নিরুপম ! অতএব উভয়েই উভয়ের 
অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত। 
নচেৎ অমৃত কি কখন চগ্ডালের তক্ষ্য হয়ে থাকে ? 
লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত 
শোতা হয়? রাজহংসী বিকসিত কমলকাননেই 
গমন ক'রে থাকে । মহারাজ প্রায় সার্দৈক বসর 
রাণীর সহিত নান দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন 
ক'রে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্পেন ! 
_যছু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, 
তিনিও সর্বন্থলক্ষণধারী। আহা! যেন ম্থুচার 
শমীবৃক্ষের অত্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল 
কর্বার জন্তে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের 
প্রার্থনা এই যে, ক্কপাময় পরমেশ্বর পিতার স্তায় 
পুল্রকেও যেন চন্ত্রবংশশেখর করেন। আঃ! মহারাজ 
রাজকর্ম্ে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হু'তে যেন. 
বনুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, তত্রাচ আমার 

পরিশ্রমের সীম! নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব- 
প্রকরণ সমাধা করি গে। [ প্রস্থান । 

(মিষ্টান্ন হস্তে বিদুষকের প্রবেশ ) 

বিদু। (ম্বগত ) পরজ্রব্য অপহরণ কর! যেন 
পাপকর্মই হ€লা, তার কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
চোরের ধন চুরি কল্পে যে পাপ হয়, এ কথা ত 
কোন শাস্ত্রে নেই ! এই উত্তম স্বুখাস্ত মিষ্টানগুলি 
ভাগারী বেটা রাঁজতোগ হ'তে চুরি ক'রে এক 
নির্জন স্থানে গোপন ক'রে রেখেছিল। আমি 
চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার 
কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ করেছি? যদি 
পাপকর্দই ক'রে থাকি, তবে যা ছোক এয উচিত 
প্রায়শ্চিত কল্পেই ত খণ্ডন হ'তে পারে। এক জন 
দরিদ্র সংশর্জাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান ক”রে কিঞ্ৎ 
মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে। আহা! 
ব্রাঙ্মণ-ভোজনই পরম ধর্শ। ( আপনার গ্রতি লক্ষ্য 



শন্মিষ্ঠা নাটক 

করিয়া) ছে ছ্বিজবর! এ স্থলে আগমন পূর্বক 
কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে 
দাতঃ | আমায় কি মিষ্টার দিবে, দাও দেখি? 
তবে, বসতে আজ্ঞা হোক। (ম্বয়ং উপবেশন ). 
এই আহার করুন। (স্বয়ং ভোজন ) ওহে ভক্ত- 
বসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট কল্পে। 
(স্বয়ং গাব্রোখান করিয়া! ) তুমি কি বর প্রার্থনা 
কর? ওহে ছিজবর! যদি এই মিষ্টারচুরির 
বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন 
সে পাপ দূর হয়। তথান্্ ! এই ত নিষ্পাপী 
হুলেম। ওহে, ব্রাহ্ণকুলে জন্ম কি সামান্ত পুণ্যের 
কর্ম? (উচৈঃস্বরে হান্ত ) যা হোক, প্রায় দেড় 
বৎসর রাজার সহিত নান। দেশে পর্যটন আর নান। 
তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! ! তোমার মত 
পবিভ্র নদী আর ছুটি নাই! তোমার তগিনী 
জানবীর পাদপস্সে সহত্্র প্রণাম। কিন্তু মা! 
তোমার শ্রীচরণামুজে সহল্র সহত্র প্রণিপাত ! 
তোমার নির্ধলসলিলে স্নান কল্পে কি ক্ষুধার উদ্রেকই 
হয়! এখন যাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। 
রাণী বল্লেন যে, একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো! 
দেখি, আমার যছু কি কচ্ছে? তা দেখতে গিয়ে 
আমার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। 
বেগারের পুণ্যে কাশীদর্শন ! মন্দই বা কি? 
আপনার উদরতৃপ্তি হলো-_-এখন রাণীর মনতৃপ্তি 
করি গে। [ প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী--রাজশুদ্ধাস্ত 

(রাজ। যযাঁতি এবং রাজী দেবযানী আসীন ) 

রাজী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে 
কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বল্তে 
পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা৷ 
শুনেছি, তথাপি আবার তাই শ্তন্তে বাসন! হয়| 
হে জীবিতেশ্বর। আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় 
কৃপ হ'তে উদ্ধার ক'রে আমার নিকটে বিদায় হয়ে 
কোথায় গেলেন? 

রাজ।| প্রিয়ে? যেমন কোন মন্কুষ্য কোন 

দেবকন্তাকে দৈবযোগে অকন্মাৎ দর্শন. ক'রে ভয়ে 
অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তন্রুপ তোমার 

নিকট বিদায় হয়ে ভ্রুতবেগে ঘোরতর মছারণ্যে 
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প্রবেশ কল্পেম ; কিস্ত আমার চিত্চকোর তোমার 
এই পূর্ণচন্ত্রীননের পুন্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল 
হলো, যিনি অন্তর্ধ্যামী ভগবান্, তিনিই তা বলতে 
পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে 

বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উববেশন কল্লেম এবং 
চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই . 
অন্ধকারময় এবং শৃন্ভাকাঁর, কিঞিৎ পরে সে স্থান 
হ'তে গাত্রোথান ক'রে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন 
সময়ে এক হুরিনী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। 
স্বাতাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিনীকে 
দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শর যোজন। 
কল্পেম ; কিন্ত সন্ধ্যাকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার 
তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং 
তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম যে, 
আমার হস্ত হ'তে শরাসন ভূতলে কখন্ যে পতিত 
হলো, তা আমি কিছুই জানতে পারলেম না। 

রাজ্জী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ 
সহকারে ) হে প্রাণনাথ, আমার কি শুতাদৃষ্ট 1 
তার পর? 

রাজা। প্রেয়সি ! যদি তোমার শুভাঘৃষ্ট, তবে 
আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল 
করেছ !-_-তার পর গমন কে কমতে এক 
কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ ক'রে আমার মনে হলো! 
যে, তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্চো। 

রাজ্জী। হে গ্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই 
কোকিলার দেহে আমার গুণ প্রবিষ্ট হ'তে পাস্কো, 
তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এইমাত্র বলতো, 
"হে রাজন্! আপনি সেই কৃপতটে পুনর্গমন করুন, 
আপনার জন্তে শুক্রকন্া দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ 
নিরীক্ষণ কচ্চে।” 

রাজা । প্রিয়ে! আমার অনৃষ্টে যে এত সুখ 
আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন. 
জান্তে পাত্তেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী 
প্রত্যাগমন করি? একেবারে তোমাকে আমার 
হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আন্তেম। আমি 
যে কি শুতলগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা 
কেবল এখনই জান্তে পাচ্ছি। 

( বিদূষকের প্রবেশ ) 
কি ছেদ্বিজবর! কি সংবাদ? 

বিদু। মহারাজ | শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে 
একবার দর্শন ক'রে এলেম । রাজমহিষী চিরজীবিনী 
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ছউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! 
ধেন দ্বিতীয় কুমার, কিবা তরুণ অরুণের তুল্য 
শোভা ! আর ন! হবেই বা কেন? “পিতা 
যন্ত, পিতা! বন্ত”-_আ হা হা! কবিতাটা বিস্ৃত 
হলেম যে? 

রাজা। ( সহান্তবদনে ) ক্ষান্ত হও ছে, ক্ষান্ত 

ইও ! তোমার মত ওঁদরিক ব্রাহ্মণের খাচ্যদ্রব্যের 
নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে? 

রাজ্জী। ( বিদূষকের প্রতি ) মহাশয় । আমার 
যছুর নিদ্রাতঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি ) 
জীবিতেশ্বর ! তবে আমি এখন বিদীয় হই। 

[ রাজ্জীর প্রস্থান । 

বিদু। মহারাজ ! এই আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির 
যেকি স্বভাব, তা ব'লে উঠা তার। এই দেখুন 
দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া কন্তে গিয়ে কি 
না কল্পেন? ক্ষত্রিয়-ছুপ্াপ্যা মহিকন্ঠাকেও আপনি 
লাভ করেছেন। আপনাকে হধগ্যবাদ। আহা! 

আপনি দৈত্যদেশ হ'তে কি অপূর্ব অনুপম রত্বুই 
এনেছেন। তাল মহারাজ ! জিজ্ঞাসা করি, এমন 
রত্বকি সেখানে আর আছে? 

রাজা । ( সহান্তমুখে ) ভাই ছে! বোধ হয়, 
দৈত্যদেশে এপ্রকার রত্ব অনেক আছে। 

বিদূ। মহারাজ ! আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। 
রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে 

দেখেছ ? 
বিদু। আজ্ঞে না। 
রাজা। আহা! সখে, তার সহচরীদের মধ্যে 

একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা 
আর কি বলবো। বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ 
লক্ষীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন । সেষে 

_ মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয় । 
বিদি। কি তবে মহারাজ? 
রাজা। কি, তা ভাই বল্তে পারি না, 

মহিষীকেও জিজ্ঞাসা! কতে শঙ্কা হয়। আর আমিও 
যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টর্রপে দেখেছি, তাও নয়। 
যেমন রাস্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘট! দ্বারা আচ্ছন্ন 
হ'লে নিশানাথ মুহূর্তকাল দুষ্ট হয়ে পুনরায় নেঘাবৃত 
হন, সেই ছুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েকবার 
সেইরূপে পতিত হয়েছিল । বোধ হয়, রাজ্জীও বা 
তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ ক'রে 
থাকৃবেন। আহা! তার কি রূপ-মাধুর্য ! তার 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

পন্মনয়ন দর্শন কল্পে পন্মের উপর ঘ্বণা অম্ে। আর 
ভার মধুর অধরকে রতিসর্বন্ব বল্পলেও বলা যেতে 
পারে। 

(নেপথ্যে )। দোহাই মহারাজের ! আবি 
অতি দরিড্র ব্রাহ্মণ ! হায়! আমার সর্বনাশ হলো। 

রাজা । (সসম্রমে) একি দেখ তছে? কোন্ 
ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃম্বরে হাহাকার কচ্ছে? 

বিদু। যে আজ্ঞা! আমি-_-( অর্ধোক্তি ) 
(নেপথ্যে )। দোহাই মহারাজের! হায়! 

হায়! হায়! আমার সর্বস্ব গেল। 
রাজা । যাও না ছে! বিলম্ব কচ্ছে কেন? 

ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার সভায় যে নিষ্পন্দ 
হয়ে দণ্ডায়মান রইলে ? 

বিদু। আজ্ঞা না, ভাবছি--বলি, দেব-অমাত্য 
হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কগ্ঠাকে বিবাহ করেছেন, 
সেই ক্রোধে বদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে 
থাকে, তা হ'লে--( অর্দধোক্তি ) 

রাজা । আঃ ক্ষুত্রপ্রাণি ! 
আমি আপনিই যাই। 

বিদু। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অনৃষ্টে 
যা থাকে, তাই হবে, আপনার যাওয়া কখনই 
উচিত হয় না। 

তুমি থাক, তবে 

[ প্রস্থান। 

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া! ন্মিতমুখে স্বগত ) 
ব্রাঙ্গণজাতি বুদ্ধে বৃহুম্পতি বটে; কিন্ত 
সত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু | (চিস্তা করিয়া )সে যা 
হোক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে- 
চিন্তে কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি না। আমরা 
যখন গোদাবরী-তীরস্থ পর্বতমুনির আশ্রমে 
কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তৎকালে এক দিবস 
আমি একাকী নদীতটে ভ্রমণ কতে কত্তে 
এক পুশ্পোষ্ঠানে প্রবেশ করেছিলাম । তথায় সেই 
পরম-রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, 
আপনার করতলে কপোল-বিস্তাস ক'রে অশোৌক- 
বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছে। বোধ হলো যে, সে 
চিন্তার্ণবে মগ্লা রয়েছে; আর তার নান! 
কুম্থম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হ'তে 
লাগলে! যেন, দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার 
সৌনর্ধ্যগুণে ,পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃ্ি 
করেছেন, কিংবা স্বয়ং বসস্তরাজ বিকসিত পুষ্পাঞ্জলি 
দিয়ে রতিত্রমে তাকে পৃজা করেছেন ! পরে আমার 
পদশব শুনে সেই বাম! আমার দিকে নয়নপাত 
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ক'রে ঘেমন কোন ব্যাধকে অবলোকন ক'রে কুরঙ্জিণী 
পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে 

অন্তছিত হলো | পরম্পরায় শুনেছি যে, &ঁ ছুন্দরী 
দৈত্যরাজকন্তা শর্শিষ্ঠা, কিন্ত তার পর আর কোনও 
পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়ার 
আবস্তক, কিস্ত-_( অর্দে কি) 

(বিদুষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃ প্রবেশ ) 

ব্রাঙ্ণ। দোহাই মহারাজের ! আমি অতি 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ! আমার সর্বনাশ হোলো! । 

রাজা । কেন, কেন? বুত্তাস্তট! কি, বলুন দেখি? 
ব্রাহ্মণ । ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) ধর্দাবতার ! কয়েক 

জন দুর্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ ক'রে যথাসর্বন্থ 
অপছরণ কচ্ছে। হায়! হায়! কি সর্বনাশ ! হে 
নরেম্বর! আপনি আমাকে রক্ষা করুন্। 

রাজা । (সরোষে) সেকি? এ রাজ্যে এমন 
নির্ভয় পাধগুলোক কে আছে যে, ব্রাঙ্গণের ধন 
অপহরণ করে? হে ব্রাহ্মণ ! আপনি ক্রন্দন সংবরণ 
করুন, আমি স্বহন্তে এই মুহূর্তেই সেই ছুরাচার 
দন্থ্যদলের ষথোচিত দণ্ডবিধান কর্বো । (বিদৃষকের 
প্রতি ) সখে মাধব্য ! তুমি ত্বরায় আমার ধন্থর্বাণ 
ও অসিচণ্্ব আন দেখি। 

বিদু। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন 

কি? 
রাজা। (সক্রোধে) তুমি আমার আজ্ঞা 

অবছ্লো কর? | 
বিদু। (সআ্াসে )সে কি মহারাজ? আমার 

এমন কি সাধ্য যে, আপনার আজ্ঞা উল্লজ্ঘন করি? 
ৃ্  প্রস্থান। 

রাজা ।. মহাশয়! কত জন তশ্কর আপনার 

গৃহাক্রমণ করেছে? 

ব্রাহ্মণ । হে মহ্ীপতে! তা নিশ্চয় বলতে 
পারি না। হায়! হায়! আমার সর্বস্ব গেল। 

রাজ।। হে ব্রাহ্মণ! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন 
করুন; আর বৃথা আক্ষেপ কর্বেন ন|। 

(বিদুষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ ) 

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্পেম। (অস্্গ্রহণ ) 
। 

সাটিড [ রাজ। ও ব্রাঙ্গপ্রের প্রস্থান । 

বিদু। (শ্থগত ) যেমন আহুতি-প্রদানে অগ্নি 
প্রজলিত হয়, সেইরূপ শত্র-নামে আমাদের 
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মহারাজেরও কোপাগ্রি জলে উঠ্লো!। চোর 
বেটাদের আজ যে মরণদশ! ধরেছে, তার কোন 
সন্দেহ নাই। মর্বার জন্তেই পিপড়েদের পাখ! 
উঠে। এখন এখানে থেকে আর কি কর্বে!? 
যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ প্পেরণ 
করি গে। 

[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজ-অন্তঃপুরসংক্রান্ত উল্ভান 

(বকাস্ুর এবং শর্ষিষ্ঠার গ্রবেশ ) 

বক। ভভ্ত্রে! একথা আমি তোমার মাত! 
দৈত্যরাজমহ্ষীকে কি প্রকারে বলবো? তিনি 
তোমার বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্স্ত 
পরিতাপিতা হচ্ছেন, ত1 বল! ছুক্ষর। হে কল্যাণি! 
তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্বাণ হবার 
আর উপায়ান্তর নাই। 

শঙ্দিষ্ঠা। মহাশয়! আমার অশ্রজলে যদি 
সে অগ্নি নির্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্তই 
করবো) কিন্ত আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে 
প্রত্যাগমন কর্ব না। ( অধোবদনে রোদন ) 

বক। ভদ্রে! গুরু মহষিকে তোমার পিতা 
নানাবিধ. পুজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; 
রাজচক্রবর্ভতী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় 
পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লজ্ঘন বা অবহেল! কর্বেন 
না) যগ্ধপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসতায় 
উপস্থিত হয়ে নূপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত 
করাই । হে কল্যাণি! তোমার বিরহে দৈত্যপুরী 
এককালে অন্ধকার হয়েছে, আর পুরবাসীরাও 
রাজদম্পতীর দুঃখে পরম ছুঃখিত। 

শঙ্দিষ্ঠা । মহাশয়! আপনি যদি এ কথা, 
নৃুপতিকে অবগত কত্তে উদ্ভত হন, তবে আমি ' 
এই মুহুর্তে এ স্থলে প্রাণত্যাগ কর্বো। (রোদন ) 

বক। শুতে ! তবে বল, আমার কি কর! 
কর্তব্য? রর 

শর্দিষ্ঠী । মছাশয়! আপনি দৈত্যদেশে 
পুনর্গমন করুন। আমার জনক-জননীকে সহ 
সহ গুণাম জানিয়ে এই কথা বল্বেন, তোমাদের 

তাকে জন্মের মত বিস্থৃত হও । | 
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বক। রাজনন্দিনি! তোমার জনক-জননীকে 
আবি এ কথ কেমন ক'রে বলবে। ? তুমি তাদের 

_ একষাআ কন্তা, তুমি তাদের মানস-সরোবরের 
একটিমাজ্ম পদ্মিনী ঃ তুমিই কেবল তাদের 

হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী | 
শর্দিষ্ঠী। মহাশয়! দেখুন, এ পৃথিবীতে কত 

শত লোকের সন্তান-সন্ততি যৌবনকালে মানবলীল! 
সংবরণ করে) তারা কি চিরকাল শোকানলে 
পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী 
শয়। 

বক। কল্যাণি! তবে কি তোমার এই ইচ্ছা 
যে, তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? 
তোমার পিতামাতাকে কি একেবারে বিস্বৃত হ'লে? 
আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে 
হ'লো? 

শঙ্ষিষ্ঠাী। মহাশয়! আমার পিতা-মাতা 
আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পুঁজিত রয়েছেন। 
যেমন কোন ব্যক্তি কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন 
ক'রে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে তাদের 
প্রতিমূর্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত ক'রে 
তক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ 
আমার জনক-জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত 
চিরকাল ম্মরণ করবো ) কিন্ত দৈত্যদেশে প্রত্যা- 
গমন কন্তে আপনি আমাকে আর অন্থরোধ 
করবেন না। 

বক। বৎসে। তবে আমি বিদায় হই। 
শঙ্ষি্ঠা। (নিকুত্তরে রোদন ) 
বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! ) ভদ্র ! 

এখনও বিবেচনা ক'রে দেখ! রাজসভা অতি 
দুরব্তিনী নয়) রাজচক্রবর্তী যযাতিও পরম দয়ানু 
ও পরমহিতৈধী ) তোমার আস্তোপান্ত সমুদয় বিবরণ 
শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে হ্বদেশগমনে 
অনুমতি কর্বেন, তার কোন সংশয় নাই। 

.. শর্ষিষ্ঠা। (স্বগত ) হা হৃদয়! তুমি জালাবৃত 

পক্ষীর ন্তায় বত মুক্ত হ'তে চেষ্টা কর, ততই আরও 
আবদ্ধ হও। (প্রকাশ্ে ) হে মহাভাগ ! আপনি 
ও কথ! আর আমাকে বল্বেন না। 

ধক। তবে আর অধিক কি বল্বো ? শুভে ! 
জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। আমার আর 
এস্বলে বিল কর্বার কোন প্রয়োজন নাই) 
আমি বিদায় হলেম। 

[ গ্রস্থান। 

মাইকেল গ্রস্থাবলী 

শর্দিষঠী। (শ্থগত ) এ ছুস্তর শোকসাগর হ'তে 
আমাকে আর কে উদ্ধার কর্বে ? হা হুতবিধাতঃ ! 
তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমার বা দোষ 
কি! (রোদন ) আমি আপন কর্দোষে এ ফল- 
ভোগ কচ্ছি। গুরুকন্তার সহিত বিবাদ ক'রে 
প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম। তা 
দাসী হয়েও ত'বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে 
ত কোন ক্লেশই ছিল না; কিন্ত এ আবার বিধির 
কি বিড়ম্বনা | হা অবোধ অস্তঃকরণ! তুই যে 
রাজা যষাতির প্রতি এত অন্থরক্ত হলি, এতে তোর 
কি কোন ফললাত হবে? তা তোরই বা দোষ 
কি? এমন কন্দর্পকে দেখে কে তার 
বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে 
কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে? (দীর্ঘ- 
নিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া ) তা আমার এ রোগের 
মৃত্যু ভিব্ন আর ওধধ নাই। আহা! গুরুকন্তা 
দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধাবদনে বৃক্ষতলে 
উপবেশন ) 

(রাজার প্রবেশ ) 

রাজা । (স্বগত) আমি এই উদ্ভানে বহু- 
কালাবধি আমি নাই। শ্রত আছি যে, এর 
চতুষ্পার্থ্ে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। 
আহা ! স্থানটি কি রমণীয় ! ছুন্দর সমীরণ-সারে 
এখানকার লতামণ্ডপ কি নুশীতল হয়ে রয়েছে! 
চতুর্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপান্সির 
স্তায় বন্ুমতীকে দগ্ধ কচ্ছে, কিন্তু এ প্রদেশের কি 
প্রশাস্তভাব ! বোধ হয় যেন, বিজনবিহারিণী শাস্তি- 
দেবী ছুঃসহু প্রভাকর-প্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, 
এখানেই দ্গিপ্ধচিত্তে বিরাজ কচ্ছেন) এবং তার 

অনুরোধে আর এই উল্ভানস্থ বিহ্জকুলের কৃজন- 
রূপ স্ততিপাঠেই যেন হুর্ধ্যদেব প্রখরতর কিরণঞ্জাল 
এ স্থল হ'তে সংবরণ করেছেন। আহা! ফি 
মনোহর স্থান, কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম ক'রে 
শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) ছুষ্ট 
তশ্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল কিন্তু আমি 
অগ্নি-অস্্রে তাদের সকলকে ভন্ম করেছি। ( নেপথো 
বীণাধ্বনি ) আহা হা]! কি মধুরধবনি! বোধ হয়, 
সঙ্গীতবিভায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী 
সঙ্গিনীগণ-সমভিব্যাহারে আমোদ-প্রমোদে কাল- 
যাপন কর্চে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হয়ে শ্রবণ করি 
--দেখি। (নিকটে গমন ) 



শম্িষ্ঠা নাটক 
(নেপথ্যে গীত ) 

সোহিনী-বাহার-_আড়া 

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ভাবে না। 
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলে কি লাঞ্চন] ॥ 
করিয়ে সুখের সাধ এ কি বিবাদ ঘটন1 ) 
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিল না॥ 
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা, 
খেদে আছি ঘরিয়মাণ, বুঝি প্রাণ রহিল না ॥ 

রাজ। আহা ! কি মনোহর সঙ্গীত ! মহিষী 
ষে এমন এক জন ন্ুগায়িক। স্বদেশ হ'তে সঙ্গে 
এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জান্তেম না। 
(চিন্তা করিয়া) এ কি! আমার দক্ষিণবাহু 
স্পন্দন হ'তে লাগল কেন? এস্থলে মাদৃশ জনের 
কি ফলপাভ হ'তে পারে? বলাও যায় না, 
তবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে। দেখি, 
বিধাতার মনে কি আছে। 

শর্ষিষ্ঠা। (গাত্রোখান করিয়া ম্বগত ) হু 
হততাগিনি ! তুমি স্থেচ্ছাক্রমে প্রণক্-পরবশ হয়ে 
পুনরায় স্বাধীন হ'তে চাও? তুমি কিজান নাযে, 
পিঞ্জরবন্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা ? হা! পিতা-মাতা ! 
হা বন্ধু-বান্ধব ! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে 
তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না? (রোদন ) 

রাজা। (অগ্রসর হইয়া ম্বগত) আহা! 
মধুরম্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলে।? 
(শর্ষিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমন্সন্দরী 
নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনিকি কোন দেব- 
কন্ত! এ বনবিহ্বার অভিলাষে বর্গ হ'তে এ উদ্যানে 
অবতীর্ণ হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ 
অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক 
অনৃশ্তভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে 
কিকচ্ছেন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি ) 

শর্দিষ্ঠটাী। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে 
পরাধীন ক'রে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, এ যে 
স্ববর্ণ-বর্ণ লতাটি স্বেচ্ছান্থসারে অশোকবৃক্ষকে বরণ 
ক'রে আলিঙ্গন কচ্চে, ঘগ্কপি কেউ ওকে অন্ত 

উদ্যান হ'তে এনে এ স্থলে রোপণ ক'রে থাকে, 
তথাপি কিও জন্মভূমি দর্শনার্থে আপন প্রিয়তম 
তরুবরকে পরিত্যাগ কত্তে পারে? *কিংবা যদি 
কেউ ওকে এখান হ'তে ম্ববলে লয়ে যায়, তবে 

কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? 
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হে রাজন! আমিও সেই মত তোমার জন্তে 
পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ 
করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের 
তুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদয় সুখতোগ 
পরিত্যাগ ক'রে সন্যাসধর্ধ অবলম্বন করে, আমিও 
সেইরূপ যযাতিমূ্ত সার ক'রে অন্য সকল নখে 
জঅলাঞ্জলি দিয়েছি। (রোদন ) 

রাজা । (ম্বগত ) একি আশ্চর্য! এ ষে 
সেই দৈত্যরাজ-ছুহিতা শর্দিষ!! কিন্ত এ আমার 
প্রতি অনুরক্ত হয়েছে, তা ত আমি শ্বপ্রেও জানি 
না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে ) বোধ হয়, এই 
জন্তেই বুঝি আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হতেছিল। 
আহা ! অন্য আমার কি ম্প্রভাত! এমন রমণী- 
রত্ব ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হ'লে যে কত যত্বে তাকে 
হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য। (অগ্রসর হুইয়! 
শর্ষিষ্ঠটার প্রতি) হেছ্ন্দরি! রুপ্রের কোপানলে 
মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন নাকি যে, তুমি স্বর্গ 
পরিত্যাগ ক'রে একাঁকিনী এ উদ্ভানে বিলাপ 
কচ্ছে। ? 

শর্দিষ্ঠা | (রাজাকে অবলোকন করিয়া 
লজ্জিত হুইয়! স্বগত ) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে 
একাকী এ উদ্যানে এসেছেন? 

রাজা। হে মৃগাক্ষি! তুমি যদি মন্মথ- 
মনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উদ্ভান 
অপরূপ বূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্চো? 

শন্িষ্ঠা। (ন্থগত) আহা! প্রাণনাথ কি 
মিষ্টভাবী !_ হা অন্তঃকরণ ! তুমি এত চঞ্চল হ'লে 
কেন? 

রাজা। ভদ্রে! আমি কি অপরাধ করেছি 
যে, তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকৃহরের দুখপ্রদান্বে 
একবারে বিরত হ'লে? 

শর্দিষ্ঠা। (কৃতাঞ্জলিপুটে ) হে নরেশ্বর! 
আমি রাজমছিষীর এক জন পরিচারিকা মান্র 3. 
তা দ্াসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা ' 
উচিত হয় না। 

র[জা। না, না হ্ুুন্বরি! তুমি সাক্ষাৎ 
রাজল্মী ! য1 হোক্, যগ্কপি তুমি মহিষীর সহ্চরী 
হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে বরণ 
কর। 

শর্ষি্ঠা। হে নরবর! আপনি এ দাসীকে 
এমত আজ্ঞা করবেন না। উকি এ 
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রাজা। ছুন্দরি ! আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে 
গান্ধরধ্ববিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও 
গুণে সর্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব 
কল্যাণি! তুমি নিঃশস্কচিত্তে আমার পাণিগ্রহণ 
কর। 

শর্িষ্ঠা। (ম্বগত) হা হৃদয় ! তোমার 
মনোরথ - এত দিনের পর কি সফল হবে? 
(প্রকাশ্তে) হে নরনাথ! আপনি এ দাসীকে 
ক্ষম। করুন। আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা! যাজ। 

রাজ।। প্রিয়! আমি হৃর্য্যদ্দেব ও দিজ্মগুলকে 
সাক্ষী ক'রে এই তোমার পাণিগ্রহণ কল্লেম, ( হস্ত- 
ধারণ) তুমি অগ্যাবধি আমার রাজমহিবীপদে 
অভিষিক্ত হ'লে। 

শর্িষ্ঠা। (সসম্ভ্রমে ) হে নরেশ্বর! আপনি 
একি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্ত 
কুন্থুমে কখন প্পৃহা করেন? 
রাজা । (সহান্তবদনে ) আর কুমুদিনীরও 

চক্ত্রষ্পর্শে অপ্রফুল্পল থাকা উচিত নয়। আহা! 

প্রের়সি ! অদ্য আমার কি শুভদিন! আমি যে 

দিবস তোমাকে গোদাবরী-নদীতটে পর্বতমুনির 
আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার 
এই অপূর্ব মোহিনী মূর্তি আমার হদয়মন্দিরে 
প্রতিষিত হয়েছে! তা দেবতা ন্থপ্রসরন হয়ে এত 
দিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্পেন। 

শর্দিষ্ঠা। আমার ভাগ্যে যে এত শ্বখ হবে, তা 
আমার কখনই মনে-ছিল না। নাথ! যেমন কোন 
ধুতরা কুরঙ্গিণী ওাণভয়ে ভীত হয়ে কোন বিশাল 
পর্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথ দাশী অগ্যাবধি 

সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হুলো। মহারাজ! 
সামি এত দিন চিরছুঃখিনী ছিলাম । (রোদন ) 

রাজা । (শর্দিষ্ঠার অশ্র মোচন করিতে করিতে) 
কেন প্রিক্ে ! বিধাতা ত তোমার নয়ন-বুগল কখন 
'অশ্রপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই। 

( দেৰিকার প্রবেশ ) 

দ্বেবিকা | (শ্বগত ) আহা ! বকান্থুর মহাশয়ের 
খেদোক্তি করণ হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (চিন্তা 

করিয়া! ) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সথীর 
হনে জন্সভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত 
হকসেছে। কি আম্চর্য্য! এমন সরল! বালার 
অন্তঃকরণ কি গুরু-কন্যার সৌতাগ্যহিংসায় পরিণত 

হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসন্ত্রমে ) 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

একি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সথীর সহিত 
কথোপকথন কচ্ছেন। আহা! ছুই জনের এককজ্রে 
কি মনোহর শৌভাই হয়েছে! যেন কমলিনী- 
নায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে 
মধুরতাঁবে পরিতৃষ্ট কচ্ছেন। 

রাজ] | (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্্রমে ) 
প্রিয়! দেখ দেখি, এ জ্ত্রীলোকটি কে? 

শর্দিষ্ঠা। মহারাজ! ইনি আমায় প্রিয়সর্থী, 
এর নাম দেবিকা। 

দেবিক! | মহারাজের জয় হোক! 
রাজ! | ( দেবিকার প্রতি ) জুন্দরি! তোমার, 

কল্যাণে আমি সর্বব্রই বিজয়ী। এই দেখ, আমি 
বিনা সমুদ্রমস্থনে অদ্য এই কমলকাঁননে কমলাস্বরূপ 
তোমার সখীরত্ব প্রাপ্ত হলেম। ্ 

দেবিক] | (করযোড়ে ) নরনাথ ! এ রত্ব রাঁজ- 
মুকুটের যোগ্যাতরণ বটে ) আমাদেরও অদ্য নয়ন 
সফল হ'লো? 

শর্দিষ্ট। | ( দেবিকার প্রতি ) তবে লখি, সংবাদ 
কি বল দেখি? 

দেবিকা। রাজনন্দিনি! বকান্থর মহাশয় 
তোমার নিকটে বিদায় হয়েও পুনর্ধবার একবার 
সাক্ষাৎ কতে নিতাস্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্বদিকে 
বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্ছেন, তোমার যেমন 
অনুমতি হয় । 

রাজা । কোন্ বকাম্থর ? 
শর্দিষ্ঠা | বকান্্ুর মহাশয় এক জন প্রধান দৈত্য, 

তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ 
নগরীতে আগমন করেছেন। | 

রাজা | ( সসম্্রমে ) সেকি? আমি দৈত্যবর 
বকান্থর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি। 
তিনি এক জন মহা বীরপুরুষ। তার যথোচিত 

সমাদর না কল্পে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে। 
পরিয়ে! চল, আমর! সকলে অগ্রসর হয়ে তার 

সহিত সাক্ষাৎ করি গে । 
7 [ সকলের প্রস্থান । 

( বিদুষকের প্রবেশ ) 

বিদু। (শ্থগত ) এই ত মহিষীর পরিচারিকা- 
দের উদ্ভান ; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক 

বেটা মিথ্যা "কথা বল্পে নাকি? কি আপদ! 

প্রিয়বন়ন্ত অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শ্তন্লেই একেবারে 
মেচে উঠেন। ছি! ক্ষত্রজাতির কি ছুঃশ্বতাব! 



শন্মিষ্ঠা নাটক 

এঁদের কবিভায়ার! যে নরব্যাত্র বলেন, সে কিছু 
অযথার্থ নয় । দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য 
গৃছের বাছির হ'তে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, 
আমার কিছু স্থখের শরীর নয়, তবুও আমার যে এ 
রৌন্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্ছে, তা বলা ছুষ্ধর। এই 
দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গ! 

থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃস্যত হয়ে ভূতলে 
পড়ছে, তার সীমা নাই। (মস্তকে হস্ত দিয়া) 
উঃ 1 আমি গঙ্গাধর হ'লেম নাকি? তানাহ'লে 
আমার মন্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি 
কচ্ছেন, এর কারণ কি? যা হোক্, মহারাজ 

গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দন্্যুদলের 

সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে বেরিয়েছেন,। এ কথা শুনে 

পুরবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছে, আর 
সৈম্ভাধ্যক্ষের৷ পদাতিকদল লয়ে তার অন্বেষণে 
নানাদিকে ভ্রমণ কচ্চে। কি উৎপাত! ভাঙ্গায় 
বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাথা! যায়, 

তার জন্টে কিজলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা 
করিয়া) হা, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই 
উদ্যানের চতুষ্পার্্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি 
করে। তার! সকলেই দৈত্যকন্তাঁ। শুনেছি, তারা 
না কি পুরুষকে ভেড়া ক'রে রাখে । কে জানে, যদি 

তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কনর্প-স্বরূপ 
মহারাজের রূপ দেখে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপ 
ক'রে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা 
করিয়া ) ই], 1, তাও বটে, আমারও ত এমন 
জায়গায় দেখা, দেওয়া উচিত কর্ম নয়। যদিও 

আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্তিমান্ মন্মথ নই, 
তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার, তাও বলা যায় না। 
কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন 
মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম ! 
তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না। আমি দুঃখী 
ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব 
বরঞ্চ রাজাদের পোষায়। আমর! উদর পূরে খাব 
আর আশীর্বাদ করবো, এই তজানি; তা সাত 
জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া 
হ'তে শ্বীকার হবো না। বাপ্! ( নেপধ্যাভিমুখে 
অবলোকন করিয়া সচকিতে )ও কি? এঁনা_ 
এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ? ও বাবা, 
কি সর্বনাশ ! (বস্ত্রের বারা মুখাবরণ 7 মাগী আমার 
মুখটা না দেখতে পেলেই বাচি। হে প্রভু অনঙ্গ ! 
তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ ঘিপদ্ হ'তে 
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রক্ষা কর! তাআরকি? এখন দেখছি, পালাতে 
পাল্লেই রক্ষা। ৃ 

| [ বেগে পলায়ন। 

চতুর্থাঙ্ 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজগৃহ 

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ ) 

বিদু। বয়ন্ত! আপনি অস্ক এত বিরসবদন 
হয়েছেন কেন? | 

রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) আর 
তাই! সর্বনাশ হয়েছে! হে বিধাতঃ! এছুরস্ব 
বিপদার্ণৰ হ'তে-কিসে নিস্তার পাব? ূ 

বিদু। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, 
বলুন দেখি? 

রাজা । আর ভাই ! বলবো কি? যেমন কোন 
পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিতাবরীতে 
ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন 
দিক্নির্ায়ক নক্ষত্রের প্রতি প্রবল সহায় বিবেচনায় 
ুহর্মৃহঃ দৃষ্টিপাত করে, আমিও সেইরূপ এই অপার 
বিপদ্সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে 
একমাব্র ভরসা জ্ঞানে সর্বদ! মানসে ধ্যান কচ্চি। 
হে জগতপিতঃ। এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন। 

বিদু। (ম্বগত ) এত কোন সামান্ত ব্যাপার 
নয়। ক্রিভৃবন-বিখ্যাঁত, রাজচক্রবন্তী ষযাঁতি যে 
এতাদ্বশ তাবিত হয়েছেন, কারণটাই কি? 
( প্রকাস্তে) মহারাজ ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি? 

রাজা । কিআর বল্ব ভাই! এবার সর্বনাশ 
উপস্থিত) এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী 
শন্ি্ঠার বিষয় সকল অবগত হয়েছেন। | 

বিদ। বলেন কি মহারাজ ? তা এ যে অনিষ্ট-' 
ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই) ভাল, রাজমহিষী 
কি প্রকারে এ সকল বিষয় জান্তে পাল্লেন? 

রাজা । সখে! সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? 
বিধাতা বিমুখ হ'লে লোকের আর ছুঃখের পরিসীমা 
থাকে না। মহ্ষী অগ্য সায়ংকালে অনেক যত্ব- 
পূর্বক তাঁর পরিচারিকাগণের সহিত উদ্ানভ্রমণ 
কমে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, আমিও তাতে 
অস্বীকার হ'তে পাল্লেম না, সুতরাং আমরা 
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উভয়ে তথায় ভ্রমণ কত্তে কত্তে প্রেয়সী শর্শিষ্ঠার 

গৃহের নিকটবর্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে 
অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিপ্ন হ'লো, তা বলা 
দুর । 

বিদু। বয়ন্ত! তার পর? 
রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী 

শর্ষি্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ 
ক'রে প্রফুল্লবদনে উর্ধশ্বাসে আমার নিকটে এল 
এবং , রাজমহিধীকে আমার সহিত দেখে 
চিক্রাপিতের স্তায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো । 

বিদূ। কিছুর্বিপাক! তার পর? 
রাজা । বাজ্জী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুম্বরে 

বল্লেন, “হে বৎসগণ! তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা 
করো না।” এই কথা শুনে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে 
ত্বীয় কোমলবাহু আস্ফালন ক'রে বল্লে, “আমরা 
কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে 1. তুমি যে আমা- 
দের পিতার হাত ধরেছ? তুমিত আমাদের 
জননী নও-তিনি হ'লে আমাদের কত আদর 
কত্তেন।” 

বিদ্ু কি সর্বনাশ! 'বয়ন্ত! তার পর কি 
হলো? নি 

রাজা । সে কথা আর বল্বে! কি? তৎকালে 
আমার মস্তক কুলালচক্রের সায় একেবারে ঘূর্ণায়- 
মান হ'তে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা করলেম, 

যদি এ সময়ে জগন্মাতা বন্ুন্ধরা দ্বিধা হন, 
তা হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ তাতে প্রবেশ করি। 

( দীর্ঘনিশ্বাস ) 
বিদু। বয়ন্ত! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ 

হলেন? 
রাজা । আর ভাই! করি কি বল! বাজমহিষী 

আমাকে আর প্রিয়তম! শর্দিষ্ঠটাকে যে কত অপমান, 
কত ভঙপন| কল্লেন, তার আর সীমা নাই। অধিক 

. কি বল্বো, ষগ্ভপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগৃদেবীর 
' মুখ হ'তে বহির্ঠত হতো, তা হ'লে আমি তাও সহ 
কত্েম না, কিন্তকি করি? রাজমহিষী খষিকন্ঠা, 
বিশেষতঃ প্রিয়া শর্দিষ্টার সহিত তাঁর চিরবিবাদ। 
( দীর্ঘনিশ্বাস ) 

বিদু। বয়ন্ত! সে যথার্থ বটে! কিন্ত আপনি 

এ বিবয়ে অধিক চিস্তাকুল হবেন না। রাজমহিবীর 
কোপান্মি শীম্রই নির্বাণ হুবে। দেখুন, আকাশমগ্ডল 
কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা 
কিছু চিরকাল বয় না। 

রাজা । সখে! তুমি মহিষীর প্রক্কৃতি প্রর্কত- 
রূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী। 

বিদু। বয়ন্ত! যেস্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন 
আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে ? 

রাজা। সখে! তুমি কি বিবেচনা কর যে, 
আমি রাজমহিষীর নিমিত্তই এতাদৃশ আাসিত 
হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাঁজ ভীত হয়? যে 
কোমল বাহ্ পুষ্পশরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, 
এতাদশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে? 

বিদু। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার 
কারণ কি? 

রাজা । সখে! যগ্ভপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত 
তার পিতা! মহবি শুক্রাচারধ্যকে অবগত করান, তবে 
সেই মহাতেজা: তপস্বীর ক্রোধাগ্রি হ'তে আমাকে 
কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজলিত হ'লে 
স্বয়ং ব্রন্ধাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হ'তে 
আমি ছুর্ববল মানব কি প্রকারে পরিকস্তরাণ পাবো? 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! 
শ্ষিষ্ঠার পাণিগ্রহণ ক'রে কি কুকর্মই করেছি! 
(চিন্তা করিয়া ) হা রে পাষগ নির্বোধ অস্তঃকরণ ! 
তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন ক'রে নিন্দা করিস্, 
যার সহিত তুই মর্ধ্যে হ্বর্ঘভোগ করেছিস! হা 
নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, 
তার আর কোন সন্দেহ নাই। আহা, প্রেয়সি ! 
যে ব্যক্তি তোমার নিমিভ্ত প্রীণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
কত্তে উদ্যত, সেই কি তোমার ছুঃখের মূল হলো ! 
হা চারুছাসিনি। আমার অবৃষ্টেকি এই ছিল? 
হা পরিয়ে! হা! আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি ! 

বিদু। বয়ন্ত! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? 
চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি 
অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি আপ- 
নাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্থই ক্রোধ সংবরণ 
কর্বেন । | 

রাজা । সখে! তুমি কি ধিবেচনা কচ্ছে৷ যে, 
মহিষী এ পর্য্স্ত এ নগরীতে আছেন ? 

বিদু। (সসম্রমে) সেকি বয়ন্ত! তবে রাজ- 
মহিষী কোথায়? 

রাজা। তাই! তিনি সখী পুর্ণিকাকে সঙ্গে 
লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বল্তে পারে 
না। রা রঃ 

বিদু। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! কি সর্ধনাশের 
কথা! বস্কপি রাজ্জী ক্রোধাবেশে টদত্যদেশেই 



শশ্মি্ঠ' নাটক কি 
প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি 
এ বিষয়ে কি উপায় করেছেন? 

রাজা। আরকি করবো? আমি জ্ঞানশুন্ত ও 
হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি ভাই! 

বিদ্ু। কি সর্বনাশ, মহারাজ! আর কি 
বিলম্ব করা উচিত ?- চলুন চলুন, অতি ত্বরায় পবন- 
বেগশালী অস্বীরঢগণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান 
যাক্গে। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ | 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরীর নিকটস্থ যমুনানদীতীরে 
অতিথিশালা ূ 

( শুক্রাচা্য ও কপিলের প্রবেশ ) 

শুক্র। আহা! কি রম্যস্থান! ভে কপিল! 
এঁ পরিরৃশ্মানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, 
পরন্তপ, চক্্রবংশীয় রাজচক্রবপ্তিগণের রাজধানী ? 

কপিল। আজ্ঞা ই] । 
শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী ! বোধ হয়, 

যেন বিশ্বকর্া & সকল অক্টালিক!, পরিখাচয় আর 
তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুদৃশ্ত গ্রীতিকর বস্তু, কুবের- 
পুরী অলকা আর ইন্ত্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা 
দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নিশ্মাণ করেছেন। 

কপিল। ভগবন্! এঁ প্রতিষ্ঠানপুরী বাহু- 
বলেক্স রাজচক্রবর্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই 
রাজধানী। কারণ, তার তুল্য বেদবেদাজপারগ, 
পরমধার্িক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় 
নাই। তিনি মঙ্ুজেন্ত্র সকলের মধ্যে দেবেস্ত্রের 
স্টায় স্থিতি করেন। 

শুক্র । আমার প্রাণাধিক! প্রিয়তম! দেবযানীকে 
এতাদশ স্থপাত্রে প্রদান করায় আমি অত্যন্ত স্থখী 
হয়েছি । 

কপিল। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? 
শুক্র। বৎস! বহুদিবসাবধি আমার পরম 

স্নেছপাত্রী দেবধানীর চন্ত্রানন দর্শন করি নাই এবং 
তার যে সন্তানবয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত 

ইচ্ছা! হয়। সেই জন্তই তআমি এ দেশে আগমন 
করেছি; কিন্তু অস্ত ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তা- 
চলে গমন কল্পেন) অতএব এ মুখ্য কালবেলার 

সময়) তা এইক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন* 
ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বস! অন্ত এই 
নিকটবর্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন 
কর। 

কপিল। প্রো ! যথা ইচ্ছা। 
শুক্র। বৎস! তুমি এদেশের সমুদয় বিশেষ- 

রূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণি- 
গ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আন্বানার্থে 
আগমন করেছিলে ; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাস্ত- 
দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ভৃগ 
অ্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যা- 
বন্দশাদি সমাপন করি । 

কপিল। ভগবন্ ! আপনার যেমন অভিরুচি। 
| - [ কপিলের প্রস্থান । 

শুক্র। (স্বগত) যে পর্যন্ত কপিল প্রত)গমন 
না করে, আমি তদবধি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে 
দেবদেব মহাদেবকে ম্মরণ করি। 

( বৃক্ষমূলে উপবেশন ) 

(দেবযানী এবং পৃ্ণিকার ছন্মবেশে প্রবেশ) 

পৃণিকা । ( দেবযানীর প্রতি ) মহিষি | আপনার 
মুখে যে আর কথাটি নাই? 

দেব। সখি! এই নির্জন স্থান দেখে আমার 
অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। আমরা যেকি প্রকারে সেই 
দুরতর দৈত্যদেশে যাব আর পথিমধ্যে যে আমা- 
দিগকে কে রক্ষা কর্বে, তা তাবলে আমার বক্ষস্থল 
শুফ হয়ে উঠে। 

পুণিকা । মহিষি! এ আমারও মনের কথা, 
কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যস্ত প্রকাশ কত্তে পারি 
নাই। আমার বিবেচনায় আমাদের রাজান্তঃপুরে 
পুনর্গমন করাই উচিত। 

দেব। ( সক্রোধে ) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা ' 
থাকে, তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ 

1 
পুণিকা। দেবি! ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ 

হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি 
যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে ছায়ার স্তায় 
আপনার পশ্চা্গামিনী হব ! 

দেব। সখি! তুমি কি আমাকে এ পাপনগরীতে 
পুনঃপ্রবেশের পরামর্শ দাও ? এতাদুশ নরাধম, 
পাষণ্ড, পাপী, কৃত পুরুষের মুখ কি আমার আর 



২ক্ট৬ 

দর্শন কর! উচিত? সে ছুরাচার তার প্রেয়সী 
শর্থিঠাকে লয়ে স্থুখে রাজ্যতভোগ করুক, সে শর্শিষ্ঠাকে 
রাজমহিষী-পদে অতিবিক্তা ক'রে তার সহিত পরম- 
ল্থথে কালযাপন করুক! তার সহিত আমার আর 
কি সম্পর্ক? তবে আমার ছুইটি শিশু-সন্তান আছে, 
তারা দরি্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের আমার পিক্সা- 
শ্রমে শীঘ্র আন্বো, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন 

কি? শন্মিষ্ঠার পুত্রের! রাজ্যতোগে_-পরমানন্দে 
কালাতিপাত করুক । আহা! ! আমার কি কুলগ্নেই 
সেই ছুরাচার, দুঃশীল, ছৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতি- 

ফল ? হা! হতদেব ! যাঁকে ছ্ুশীতল চন্দন-বৃক্ষ তেবে 

আশ্রয় কর্লেম, সে ভাগ্যক্রমে ছুর্বিপাক বিষবৃক্ষ 
হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন ছুল্মতি 
কেন উপস্থিত হয়েছিল? আমি আপন হস্তে খড়া 
তুলে আপনার মন্তকচ্ছেদ করেছি। আহা ! যাকে 
রত্ব তেবে অতি যত্বে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্লেম, সেই 
আবার কালক্রমে প্রজলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল 
দাহন কল্পে! (রোদন ) হায় রে বিধি! তোর কি 
এই উচিত ? আমি এ ছুরাঁচারের প্রতি অঙ্গুরক্ত হয়ে 
কি ছুষ্্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাক! ছুই 
তুল্য ; তা যেমন কর্ন, তছুপধুক্ত ফলও পেলেম। 

পুর্ণিকা। রাজ্তি! আপনি একে ত মহষিকন্যা, 
তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা 
করুন্ দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কণা সধবা 
হয়ে,_(অর্দোক্তি ) 

দেব। সখি! আমাকে তুমি সধবা বল কেন? 
আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে 
শর্দিষঠারূপ কাল-ভূজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ ক'রে 
এসেছি । হা! বিধাতঃ !-_-( মূক্চা প্রাপ্তি ) 

পৃণিকা। একি! একি! রাজমহিষী যে 
অচৈতন্ত হলেন ! ওগো, এখানে কে আছ, শীপ্র একটু 
জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! 

আমি কি করবো? এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, 
এখানে কেউ নাই । আমিই ব! রাজমহিষীকে এমন 
স্থানে এতাদৃশী অবস্থায় একাকিনী রেখে যমুনায় কি 
প্রকারে জজ আন্তে যাই ? কি হলে ! কি হলো! 
হায় রে বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল? ধার 

ইঙ্গিতে শত শত দাস-দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান 
হুতো, তিনি এক্ষণে ধুলায় লুষ্ঠিত হচ্ছেন, অথচ একটি 
লোক নাই যে, তার নিকটে একটু থাকে । আহা, 
এ দুঃখ কি প্রাণে লয়? (রোদন) | 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

শুক্র। (গান্তরোখান ও অগ্রসর হইয়া!) কার 
যেন রোদনধ্বনি শ্রতিগোচর হচ্ছে না? (নিকটে 
আসিয়া পৃণিকার প্রতি ) কল্যাণি ! তুমি কে? আর 
কি জন্যই বা এতাৃশী কাতর হয়ে এ নির্জন স্থানে 
রোদন কচ্চো ? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা 
আছেন, ইনিই বা তোমার কে? 

পুণিকা। মহাশয়! এ পরিচয়ের সময় নয়। 
আপনি অস্থুগ্রহ ক'রে কিঞ্চিংকাল এই স্থানে 
অবস্থিতি করুন, আমি এ যমুনা হ'তে জল আনি। 

] প্রস্থান। 

স্ুক্র। (ম্বগত ) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার 
বটে। এ স্ত্রীলোকের! মায়াবিনী রাক্ষসী কি যথার্থই 
মানবী, তাও ত কিছু বুঝতে পারি না। 

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা! ছুরাচার 
পাষণ্ড। হা! নরাধম | তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্গণকন্তাকে 
প্রাপ্ত হয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় 
নাই? 

শুক্র । (স্বগত ) কি চমৎকার ! বোধ করি, এ 
সত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভৎপন! কচ্চে। 

দেব। যাও--যাও ! তুমি অতি নিলজ্জ, লম্পট 
পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না, আমি কি 
শর্দিষ্ঠা? চণ্ডালে চগ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। 
আমি তোমার কে? মধুরম্বরা কোকিল আর কর্কশ- 
কণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি কর্তে পারে ? শৃগালের 
সহিত কি সিংহীর মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবন্তী 
হ'লেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, 
তা কিতৃমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য- 
পুজিত মহণি শুক্রাচার্য্যের কন্তা-_(পুনমু্ছা- 
প্রাপ্তি) | এ 

শুক্র । (স্বগত ) একি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে 
স্বপ্র দেখছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত 
আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? এ যে যমুনা 
কল্লোলিনীর ম্লোত-কলরব আমার শ্রুতি-কুহুরে 
প্রবেশ কচ্চে, এই যে নবপল্পবগণ মন্দ মন্দ দুগ্ধ 
গন্ধবহের সহিত কেলি করছে। তবে আমি একি 
কথ। শুনূলেম ? ভাল, দেখ! যাঁক দেখি, এই নারীটি 
কে ? ( অবগুঠন খুলিয়া ) আহা ! এ যে প্রাণাধিকা 
বৎস! দেবযানী ! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকল! ছিল, 
সে কালক্রমে পূর্ণচন্ত্রের শোভ৷ প্রাপ্ত হয়েছে। তা 
এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির 
কতে পাচ্ছি না, আমি যে জ্ঞানশৃন্য-_( অর্দোক্তি) 



শম্মিষ্ঠা নাটক 

(গৃণিকার পুনঃ প্রবেশ ) 
পুথিকা। মহাশয়! সরুন্ সরুন্, আমি জল 

এনেছি। (মুখে জল প্রদান) 
দেব। ( সচেতন হইয়া ) সখি পৃণিকে ! রাক্রি 

কি প্রভাতা হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোখান ক'রে 
বহিগযন করেছেন ? ( চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) 
অফ্রি পৃণিকে ! এ কোন্ স্থান ? 

পৃণিকা। প্রিয়সথি! প্রথমে গাত্রোথান করুন, 
পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে। 

দেব। ( গান্রোখান ও শুক্রাচার্যাকে অবলোকন 
করিয়া জনাস্তিকে ) অয়ি পৃণিকে ! এ মহাত্মা মহা- 
তেজ খবিতুল্য ব্যক্তিটি কে? 

শুক্র | বংসে ! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছ ? 
দেব । ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্চেন? 
শুক্র। বসে! বলি, আমাকে কি বিশ্বৃত 

হয়েছে? 
দেব। ( পুনরবলোকন করিয়া ) আর্য ! আপনি 

_হা পিতঃ ! হা পিতঃ ! (পদতলে পতন ও জাচু 
গ্রহণ ) পিতঃ! বিধাতাই দয়া ক'রে এসময়ে 
আপনাকে এখানে এনেছেন। (রোদন ) 

শুক্র | কেন, কেন? কি হয়েছে ? আমি যে এর 
মর্দন কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তোমার কুশলসংবাদ 
বল? ( উত্থাপন ও শিরশ্ম্বন ) 

দেব। হে পিতঃ ! আপনি আমাকে এ ছুঃখানল 
হ'তে ভ্রাণ করুন্। (রোদন) 

' শুক্র । বৎসে !ব্যাপারট! কি বল দেখি? তুমি 
এত চঞ্চল হয়েছ কেন? এত যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে 
তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ 
স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ 
উপস্থিত হুলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার 
কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্ামিনী 
হওয়া উচিত? তুমি এস্থানে এ অবস্থায় কি 
নিমিতে ? 

দেব। হে পিতঃ! আপনার এ হৃতভাগিনী 
ছুহিতার আর কি কুলমান আছে? ( রোদন ) 

শুক্র। সেকি? তুমি কি উন্মত্ত হয়েছ? 
(স্বগত) হা হতোইম্মি ! এ কি দুর্দেব ! (প্রকাশে ) 
বসে! মহারাজ ত কুশলে আছেন? 

দেব। ভগবন্! আপনি দেবদানবপূৃজিত মহর্ষি, 
আপনি সে নরাধমের নাম ওষাগ্রে আন্বেন না। 

শুক্র। (সক্রোধে ) রে ছুষ্টে পাপীয়সি ! তুই 
আমার সম্মুখে পতিনিন্দ৷ করিস্ ? 
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দেব। ( পদতলে পতন ও জাগুগ্রহণ )হে পিতঃ! 
আপনি আমাকে দুর্জয় কোপামিতে দগ্ধ করুন, সেও 
বরঞ্চ তাল ; হে মাতঃ বস্ুন্ধরে ! তুমি অনুগ্রহ ক'রে 
আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ 
প্রাণ রাখবো না । 

শুক্র। (বিষ্নবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট ! 
বৃস্তান্তটাই কি বল না কেন? 

দেব। হা পিতঃ! হা পিতঃ (রোদন ) 
শুক্র। অয়ি পৃণিকে ! ভাল, তুমিই বল দেখি, 

কি হয়েছে? 
পৃণিকা। ভগবন্, আমি আর কি বন্ুবো? 
দেব। (গাত্রোথান করিয়! ) পিতঃ ! আমার 

ছুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে 
পুরুষোত্ধম বিবেচনা ক'রে আমাকে প্রদান 
করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম । 

শুক্র । কি সর্বনাশ! এ কিকথা? 
দেব। তাত! সে দৈত্যকন্তা ছুশ্চারিণী 

শর্দিষ্ভাকে গান্ধর্ববিধানে পরিণয়, করে আমার 
যথেষ্ট অবমাননা করেছে। 

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্ত এত? তাই কেন 
এতক্ষণ বল নাই? বৎসে! গান্ধব্ববিবাহ করা যে 
কষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না? 

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল 
সপত্বীযন্ত্রণা ভোগ করবে? 

শুক্র । ক্ষত্রিয়রাজার সহিত যখন তোমার 
পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি যে, এরূপ 
ঘটনা হবে, তা পৃর্বেই এ বিষয়ে বিবেচনা! করা 
উচিত ছিল। 

দেব। পিতঃ! আপনার চরণে ধরি, সে 
নরাধমকে অভিশাপ দ্বার! উচিত শাস্তি প্রদান 
করুন। 

( পদতলে পতন ও জাহ্গ্রহণ ) 

শুক্র। (কর্ণ হস্ত দিয়া) নারায়ণ ! নারায়ণ ! 
বসে! আমি একন্দ কি প্রকারে করি? রাজা 
যযাতি পরম ধর্শীল ও পরম দয়ালু পুরুষ । 
দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন্, 

আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি। 
শুক্র। (্বগত ) এও ত সামান্ত বিপত্তি নয়, 

এখন কি করি? (প্রকাস্তে) তবে তোমার কি 
এই ইচ্ছা যে, আমি তোমার স্বামীকে অভিসম্পাতে 

 ভল্ম করি? | 
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দেব। না, লা, তাত! তা নয়, আপনি সে 
ছুরাচারকে জরাগ্রন্ত করুন, যেন সে আর কোন 

কামিনীর মনোহরণ কত্তে না পারে। 
 শুক্র। (চিন্তা করিয়া) তাল! তবে তুমি 

গাত্রোখান ক'রে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার 
অভিলাব সিদ্ধ হবে। 

দেব। (গান্রোথান করিয়া) পিতঃ! আমি 
£ত আর সে ছুরাচারের গৃহে প্রবেশ কর্বো না। 

শুক্র । (ঈষৎ কোপে ) তবে তোমার মনস্কামন। 
সিদ্ধ হবে না। 

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে 

প্রতিপালন কতেই হবে) কিন্ত আমার প্রার্থনাটি 
যেন হ্ুুসিদ্ধ হয়, সথি পুণিকে ! তবে চল যাই। 

[ দেবযানী ও পুণিকার প্রস্থান । 
শুক্র। (শ্বগত ) অপত্যন্সেছের কি অদ্ভুত শক্তি ! 

আবার তাও বলি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতে 
পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, 
নতুবা কেনই বা তার অনিষ্ট-ঘটনা ঘটবে? তা 
যাই, একটু নিভৃত স্থানে ব'সে বিবেচনা করি, 
এক্ষণে কিরূপ কর্তব/। [ প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভান্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী- শর্দিষ্ঠার গৃহসম্মুথস্থ উদ্ভান 
( শর্শিষ্ঠা এবং দেবিকার প্রবেশ ) 

দেবিকা। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্পে 
কি হবে 1--আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি যে, কালে 
সকলই পরিবর্তন হয়, কিন্তু দেবযানীর ম্বতাঁব 
চিরকাল সমান রৈল। এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি 
আর ছুটি আছে? 

শর্শিঠা। সখি! তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা 
কর? “তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যগ্ধপি আমি 
কোন মহামূল্য রত্বকে পরম যদ্ব করি, আর যদি সে 
রত্বকে কেহ অপহরণ করে, তবে অপহ্র্ীকে কি 
আমি তিরস্কার করি না? | 

দেবিকা। হা, তা যথার্থ বটে। 
শর্দিষ্ঠা। তবে সখি ! দেবযানীকে কি তোমার 

ভৎ সন! করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি 
শ্মপেক্ষা তার প্রিয়্তর অমূল্য রত্ব কি আছে বল 
দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! 
দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি 

মাইকেল-প্রস্থাবলী 

রোদন কচ্চি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি! 
আমার কি 'ুরদৃষ্ট?কি ছিলেম, কি হলেম ! আবার 
যেকি কপালে আছে, তাই বা কে বল্্তে পারে? 
এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্ৃত 
হয়ে রয়েছি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) 
প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন ন! কল্পে আমি আর 
গ্রাণধারণ কিরপে করবে! ? সখি! যেমন মৃগী 
ভৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িত! হয়ে স্থশীতল জলাভাবে 
ব্যাকুল হয়, প্রাণনাথ-বিরহে আমার প্রাণও 

সেইরূপ হয়েছে! ( অধোবদনে রোদন ) নর 
দেবিকা। রাজনন্দিনি! তুমি এত ব্যাকুল 

হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে 
আস্বেন। 

শর্দিঠা। আর সখি! তুমিও যেমন! মিথ্যা 
প্রবোধে কি আর মন মানে? (রোদন ) 

দেবিকা। প্রিয়সখি, তোমার কিছুমাত্র ধৈর্য্য 
নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার 
প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহা করে; চক্রবাকীও 
তার প্রাণেশ্বর বিহছনে একাকিনী সমস্ত ধামিনী 
যাপন করে) তা তুমি কি আর, সখি, ক্ষণকাল 
পতিবিচ্ছেদ সহ কত্তে পার না? 

শর্দিষ্ঠ। | প্রিয়সখি! তুমিকি জান না যে, 
আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশধর চিরকালের মিনিতে 
অস্তে গিয়েছেন? হায়! হায়! আমার বিরহ- 
রজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন). 

দেবিকা। প্রিয়সখি ! শান্ত হও, তোমার এরূপ 
দশ! দেখে তোমার শিশ্তসস্তানগুলিও নিতাস্ত ব্যাকুল 
হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃম্বরে সর্বদা 
রোদন কচ্ছে। 

শর্টি্ঠ। | হা! বিধাতঃ! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি! 
তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সাস্বনা 
কর গে, আমি এই নির্জন কাননে আরও একটু 
থেকে যাব। 

দেবিক] ৷ প্রিয়সখি ! এ নির্জন স্থানে একাকিনী 
মণ করায় প্রয়োজন কি? 

শর্দিষ্ঠা। সখি! তুমি কি জান না, যখন 
কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিত হয়, তখন কি সে 
আর অন্তান্ত হরিনীগণের সহিত আমযোদ-প্রমোদে 
কালযাপন ক'রে থাকে? বরঞ্চ নির্জন বনে প্রবেশ 
ক'রে একাকিনী ব্যাকুলচিভে ক্রন্দন করে এবং 
সর্বব্যাপী অন্তর্যযামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রন্জল 



শন্মিষ্ঠ। নাটক 

আর কেহ দেখতে পান না। সখি! প্রাণেশ্বরের 
বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, 
আমার কি আর বিষয়াস্তরে মন আছে? 

(নেপথ্যে )। অয়ি দেবকে! রাজনন্দিনী 
কোথায় গেলেন গা? এমন ছুরস্ত ছেলেদের শাস্ত 
করা কি আমাদের সাধ্য? 

শর্িষ্ঠাী। সখি, ত্র শুন, তুমি শীঘ্র যাও ! 
দেবিকা। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে 

একাঁকিনী রেখে আমি কেমন করেই বা যাই? কি 
করি, না গেলেও ত নয়। 

[ প্রস্থান। 

শর্ষিঠী । (ম্বগত) হে প্রাণেশ্বর! তোমার 
বিরছে আমার দগ্ধ-হদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, 
তাঃ আর কাকে বল্বো ? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে 
প্রাণনাথ! তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত 
পরিত্যাগ কল্পে? জীবিতনাথ ! তোমাকে সকলে 
দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হততাগিনীর কপালগুণে কি 
তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হেরাজন্! 
তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ব প্রদান ক'রে আবার 
তা অপহরণ কষ্পলে? অন্ধকার রাত্রে অতি 
পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে তাকে 
গহনকাননে এনে দীপ নির্বাণ কল্পে? ( বৃক্ষতলে 
উপস্থিত হইয়া ) হা তগবান্ অশোকবৃক্ষ ! তুমি 
কত শত ক্লান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত 
শত জন্ত তপন-তাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় 
গ্রহণ কল্পে হ্ুশীতল ছায়া! দ্বার] তাহাদের ক্লান্তি দুর 
কর। তুমি পরম পরোপকারী ; অতএব তুমি ধন্ত ! 
হে তরুবর! যেনন পিতা কন্তাকে বরপাজ্জে প্রদান 
করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তব্ধপ প্রদান 
করেছ, কেন না, তোমার এই স্গন্ধি ছায়ায় তিনি 
এ ছুতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত! 
এক্ষণে এ অনাথ! অভাগিনীকে আশ্রয় দাও। 
(রোদন ) আহা ! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত 
যে কত ম্থখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না! 
( আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। ) হায়, সে সকল 
দিন এখন কোথায় গেল? হে প্রভু নিশানাথ! হে 
নক্ষব্রমগুল ! হছে মন্দমলয়-সমীরণ! তোমাদের 
সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল স্থর্ণীন্নতব করেছি, তা 
কি আমার জন্মের মত শেষ হলে? (চিন্তা 
করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! গত সুখের কথা স্মরণ হ'লে 
দ্বিগুণ ছুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ ত নয়। | 

২৯৯ 

(গীত) 

ঝিঝিট--মধ্যমান 

এই সে কুস্থম-কানন গো, 
পাইয়াছিলাম যথা পুরুষ-রতন। 

সেই মত. পিকবরে শ্বরে হরে মন! 
সেই পূর্ণ-শশধরে সেইরূপ শোভা ধরে, 
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে, 
নুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন! 

প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে ঝরিছে বারি, 
এ ছুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥ 

আমর! এই স্থানে গানবাগ্তে যে কত স্ুখলাভ 
করেছি, তার আর পরিসীম! নাই, কিন্তু এক্ষণে সে 
স্বখান্ভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার 
ব্যাপার ! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, 
কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অন্ুখ। 
বীণার তার ছির হ'লে তার যেমন দশা ঘটে, 
জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল 
সেইরূপ হয়েছে । আর ন1 হবে বা কেন? জলধরের 
প্রসাদ অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকল রবে প্রবাহিত 
হয়? হে প্রাণনাথ! তুমি কি অনাথা অধীনীকে 
একেবারে বিশ্থৃত হলে? যে যুখত্রষ্টা কুরঙ্জিণী মহৎ 
গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ মুখী হয়েছিল, 
তাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একাস্ত 
পরাজ্মুখ হলেন! (অধোবদনে উপবেশন ) 

(রাজার একান্তে প্রবেশ) 

রাজা । (স্বগত ) আহা ! নিশাকরের নির্মল 
কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে! 
যেমন কোন পরম! জ্ুন্দরী নবযৌবন! কামিনী 
বিমলদর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন ক'রে 
পুলকিত হয়, অদ্ সেইরূপ প্রতিও এর স্বচ্ছ সরোবর- 
সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিদ্বিত দেখে প্ররফুল্লিত . 
হয়েছে। নানা শব-পূর্ণ ধরণী এ সময়ে যেন 
তপোমগ্রা তপস্থিনীর স্তায় মৌন-ব্রত অবলম্বন 
করেছেন। শত শত খগ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল 
রত্বরাঁজির স্তাঁয় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হ'তে 
পল্পবাস্তরে শোভিত হুচ্ছে। হে বিধাতঃ | তোমার 
এই বিপুল স্থপ্টিতে মন্থষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই 
স্থখী! (চিন্তা করিরা গমন ) মহষীর অন্বেষণে 
নানাদিকে রী আর অশ্বারগণকে ত প্রেরণ 
করা গিয়াছে, কিন্ত এ পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদ 
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পাওয়া যায় নাই ! তা ভেবেই বা আর কি ফল? 
বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে, কিন্তু আমি 
প্রাণেশ্বরী শর্ষিষ্টাকে এ মুখ আর কি প্রকারে 

দেখাব? আহা ! আমার নিমিতে প্রেয়সী যে 

কত অপমান সহ করেছেন, তা মনে হ'লে হৃদয় 

বিদীর্ণ হয়। ( পরিক্রমণ ) এ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর 

পাঁণিগ্রহণ করেছিলেম । আহা! সে দিন কি 

স্ততদিনই হয়েছিল ! 
শর্দিঠী। (গাত্রোথান করিয়া) দ্েবযানীর 

কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজতোগে বঞ্চিত 

হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম 

প্রাণেশ্বরকেও হারালেম! হা বিধাতঃ ! তুমি 

আমার ুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে স্থষ্টি করেছ ? 

(দীর্ঘনিশ্বাস) 
রাঁজা। (শর্দিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে ) এ 

কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তম! শর্দিষ্ঠা 

এখানে রয়েছেন । 
শর্দিঠা । (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকট- 

বর্তিনী হইয়া এবং হস্তধারণ করিয়া ) প্রাণনাথ! 

আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন 

দৈবমায়ায় বিমুগ্ধ ছিলেম? নাথ! আমি যে 
আপনার চক্্রদন আর এ জন্মে দর্শন করবো এমন 

কোন প্রত্যাশ৷ ছিল না। 

_ব্লাা। কাস্তে! তোমার নিকটে আমার 

আস্তে অতি লজ্জাবোধ হয়। 

 শর্দিঠা। সেকি নাথ? 

রাজ]। পরিয়ে! আমার নিমিত্তে তুমি কি 

না সহ করেছ? 
'.. শর্ষিঠা। জীবিতনাথ ! ছুঃখ ব্যতিরেকে কি 

সুখ হয়? কঠোর তপন্তা না করলে ত কখনও 

দবর্গলাত হয় না। 

রাজা! । আবার দেখ, মছিষী ক্রোধান্বিত হয়ে 

.. শর্দিষঠঠা। (অভিমান-সহকারে রাজার হস্ত 

. পরিত্যাগ করিয়। ) মহারাজ ! তবে আপনি অতি 

ত্বরায় এ স্থান হ'তে গমন করুন ) কি জানি, 
এখানে 

মহ্ষীর আগমনের সম্ভাবনা! আছে। 

রাজা । ( শর্িষ্ঠার হস্ত ধারণ করিয়! ) প্রিয়ে ! 

তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর 

না হবেই বা কেন? বিধি বাম হ'লে সকলেই 
জনাদর করে| 

. শর্শি্ঠা প্রাণেশ্বর! আপনি এমন কথা মুখে 

আঁম্ঘেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ 

হবেন? আপনার আদিত্াতুল্য প্রতাপ, কুবেরতূল্য 
সম্পত্তি, কন্দপতুল্য রূপলাবণ্য ;- আর আপনার 

মহিযীও দ্বিতীয় লক্ষমীন্বরূপা। 
রাজ] । পরিয়ে | রাজমহিষীর কথ! আর উল্লেখ 

করে। না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ ক'রে 

কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্স্ত তার 

কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই। 
শর্দিষ্ঠা। সে আবার কি, মহারাজ? 

রাজা । প্রিয়ে! বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে 

পিতআ্রালয়ে গমন ক'রে থাকবেন । 

শর্দিঠা। এ কি সর্ধনীশের কথ! আপনি 

এই মুহূর্থেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন। 

আপনি কি জানেন না যে, গুরু শুক্রাচার্য্য 
মহাতেজস্থী ব্রাহ্মণ? তাঁর এত ক্ষমতা আছে যে, 

তিনি কোপানলে এই ব্রিতুবনকেও ভল্ম কমতে 

পারেন । 
রাজা । শ্রিয়ে! আমি সকলই জানি, কিন্ত 

তোমাকে একাঁকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত 

কোনমতেই গমন কত্তে পারি না। ফণী কি 

শিরোমণি কোথায় রেখে দেশাস্তরে যায়? 

শর্ষি্ঠা। প্রাণনাথ ! আপনি এ দাশীর নিমিত্ত 

অধিক চিন্তা করবেন না!) আমি বালকদিগের সহিত 

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে উদরপোষণ করবো । 

আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্ত্রবংশের সর্বনাশ . 

কত্বে উদ্যত হয়েছেন? 
রাজা । প্রাণেশ্বরি ! তোমা অপেক্ষ] চন্দ্রবংশ 

কি আমার প্রিয়তর হলো ? তুমি আমার-_( স্তব্ধ ) 
শর্ষিঠ।। একি! প্রাণবল্পভ যে অকন্মাৎ 

নিশ্তব্ধ হলেন! কেন-_কেন, কি হ'লো? 

রাজ! | প্রিয়ে। যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে 

শেলাঘাত হ'লে পৃথিবী একেবারে অন্ধকারময় বোধ 

হয়, আমার সেইরূপ--( ভূমিতলে অচেতন হইয়া 

পতন ) 
 শর্িঠা | (ক্রোড়ে ধারণ করিয়| ) হু! প্রাণনাথ! 

হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্তিন্! 

তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ কল্পে? 

(উচ্চস্বরে রোদন) হায়! হান্স! বিধাতঃ 

তোমার মনে কি এই ছিল! হা৷ রাঁজকুলতিলক 

*( দেবিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

দেবিক|। শ্রিয্লসখি! তুমি কি নিমিতে_ 
(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! এ 



শশ্মিষ্ঠা নাটক 

কি সর্বনাশ |! এ পূর্ণশশধর ধুলায় লুষ্ঠিত কেন? 
হায়! হায়! একি সর্বনাশ! 

রাজা । (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া! এবং মৃছুত্বরে ) : 
প্রেয়সি শর্শিষ্ঠে ! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, 
আমার শরীর অবসন্ন হ'লো, আর আমার প্রাণ 
কেমন কচ্চে ; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ 

| 
শর্দিঠা | (সজল-নয়নে ) হা প্রাণেশ্বর ! এ 

অনাথাকে সঙ্গে কর । আমি মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব 
সকলকেই পরিত্যাগ ক'রে কেবল আপনার শ্রীচরণে 
শরণ লয়েছি। এ নিতান্ত অন্ুগতা অধীনীকে 
পরিত্যাগ কর! আপনার কখনই উচিত নয়। 

দেবিক1। প্রিয়সখি ! এ সময়ে এত চঞ্চল হ'লে 
হবে না। চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে 

লয়ে যাই। 
শর্দিষ্ঠা। সথি! যাতে তাল হয় কর, আমি 

জ্ঞানহত হয়েছি। | 
[ উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান। 

(বিদুষকের প্রবেশ ) 
বিদু। ( কর্ণপাত করিয়া স্বগত ) এ কি? রাজ- 

অন্তঃপুরে যে সহস! এত ক্রন্দনধবনি আর হাহাকার 
শর্ষ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্তেরও 
অনেকক্ষণ হলে! দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? 
দ্বারপালের নিকট শুন্লেম যে, মহ্ষী পুণিকার 
সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তার 

নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই--তবে একি? 

(এক জন পরিচারিকার প্রবেশ) 

পরি। হায়! হায়! কিসর্বনাশ! হা রে 
পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! 
হায়! কিহ'ল? 

বিদু। (ব্যগ্রভাবে ) ফেন--কেন, ব্যাপারটা 
কি? 

পরি। তুমি কি শুননি নাকি? হায়! হায়! 
কি সর্বনাশ! আমর! কোথায় যাব? আমাদের 
কিহবে? 

[ রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান। 

বিদু। (শ্বগত) দূর মাগী লক্গমীছাড়া ! তুই 
ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝঠ্লম ? (চিন্তা 
করিয় ) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, 
তার আর কোন সংশয় নাই। কিন্ত 

৩০১ 

(মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

মহাশয়, ব্যাপারটা! কি? 
ম্ত্রী। (সজলনয়নে ) আর কি বলবো? এ 

কালসর্প__-( অর্দোক্তি ) 
বিদু। সেকি?" মহারাঁজকে কি সর্পে দংশন 

করেছে নাকি? 

মন্ত্রী। সর্পই বটে। মহারাজকে যে কালসর্পে 
দংশন করেছে, ম্বয়ং ধন্বস্তরিও তাঁর বিষ হ'তে রক্ষা 
কতে পারেন না) আর ধন্স্তরিই বা কে? স্বস্নং 
নীলকঠ্ঠ সে বিষ ম্বকঠে ধারণ কত্তে ভীত হুন। 
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 

বিদু। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে 
পাল্লেম না। 

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্ধ্য 
মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন। 

বিদু। কি সর্বনাশ! তা মহার্ধ ভার্গৰ 
এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জান্তে 
পাল্পেন? 

মন্ত্রী। (দীর্থনিশ্বাস) এ সকল দৈব ঘটনা। 
তিনি এত দিনের পর অগ্য সায়ংকাঁলে এ নগরীতে 
স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন। 

বিদু। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন 
আপনি কি স্থির কচ্চেন বলুন দেখি? 

ম্ত্রী। আমিত গ্রায় জ্ঞানশৃন্ত হয়েছি, তা 
দেখি, রাজপুরোছিত কি পরামর্শ দেন। 

বিদু। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। 
হায়! হায়! হায়! কি সর্বনাশ! আর আমার 
জীবন থাকার ফল কি? মহারাজ! আপনিও 
যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে, তা আমি আর 
প্রাণধারণ কর্বো না। 

[ উতয্ষের প্রস্থান । 

( রাজ্জী দেবযানী এবং পৃণিকার প্রবেশ ) 

পুণিকা। রাজমহিষি! আর বৃথা আক্ষেপ 
করেন কেন? যে কর্ম হয়েছে, তার আর উপায় 

কি? 
রাজী। হায়! হায়! সখি! আমার মত 

চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়নিধি 
সাধ ক'রে হারালেম, আমার জীবনসর্বন্থ ধন হেলান 
নষ্ট কল্লেম। পতিতক্তি হ'তেও কি ক্রোধ বড় 
হলে! ? হায়! হায়! আমি স্ষেচ্ছাক্রমে আপনার 



৩০২. 

মন্মথকে ভন্ম কল্পেম ! হে জগন্মাতঃ বন্ুন্ধরে ! তুমি 

আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহা 
কচ্চো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার শ্ুশীতল 
কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ কচ্চে না? 
সখি! শমনও কি আমাকে বিস্থৃত হলেন? হায়! 
হায়! হায় আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই 
তোমাকে ভম্ম কল্পেম? (রোদন ) 

পৃর্ণিকা। রাজমহিষি! রতিপতি ভল্ম হু'লে 

রতিদেবী 1! করেছিলেন, আপনিও তাই করুন। 
ষে মহ্শ্বর কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ 
করেছেন, আপনি তারই ্রীচরণে শরণাপন্ন হউন। 

রাস্ডী। সখি! আমি এ পোড়ামুখ আর 
তগবান্ মহধি জনককে কি ব'লে দেখাবো? 
হা প্রাণনাথ ! হা! রাজকুলতিলক ! হা নরশ্রেষ্ঠ ! 
হায়! হায়! হায়! আমি একি কল্পেষ। (রোদন) 

_ পুর্ণিকা ! দেবি ! চলুন, আমরা পুনরায় 
নিকটে যাই, তা হ'লেই এর একটা উপায় হবে। 

রাজ্জী। সখি! আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্ত 
কঠিন! এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না। হায়! 
হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্লেন, “প্রেয়সি ! তুমি 
আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্তায় 
এ জরাগ্রন্ত দেহভার পরিত্যাগ করি 1” আহা ! 
নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ 
রইলো! (রোদন ) 

পুর্ণিক। | মহিষি! চলুন, আমরা তগবান্ 
তাতের নিকট যাই । তিনিই কেবল এ রোগের 
ওঁধধ দিতে পারবেন । এখানে বুথ! আক্ষেপ কল্পে 

কি হবে? 
[ রাজ্জীর হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান 

পঞ্চমাঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী--রাজদেবালয়-সম্মুথ 

(বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ ) 

বিদু। আঃ! তোমরা কি উদ্ম্ত হয়েছ? এ 
দেখ দেখি, হৃুধ্যদেবের রথ আকাশমগুলের 

মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের 

বুক্ষলকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো । তোমরা কি 
এ ঝাজধানীর সর্বনাশ করবে না কি? 

প্রথম। কেন মঞ্থাশয়? . 
বিদু। কেন মহাশয় ? কেন তা আবার জিজ্ঞেসা 

কচ্চো ? বেলা প্রায় ছুই প্রহরের অধিক হয়েছে, 
আমার এখনও ন্নান-আক্কিক-আহারাদি কিছুই 
হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে 
কি জানি হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে 
ফেলি, তবে কি হবে বল দেখি? | 

প্রথম। ( সহান্তবদনে ) হা, যথার্থ বটে! তা 
এর মধ্যে ছুই প্রহর কি, মহাশয় ? এ দেখুন, এখনও 
হুর্যযদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্ছেন, 
আর শিশিরবিন্দু সকল এখনও পর্য্যস্ত মুস্তাফলের 
স্ায় পত্রের উপর শোতমান হচ্ছে। 

বিদু। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান। 
(উদরে হস্ত দিয়া ) ওহে, এই যে ব্রাঙ্গণের উদর 
দেখ্ছ, এটি সময় নির্ণয় কত্তে ঘটাযন্ত্র হ'তেও হ্পটু। 
আর তোমর! এ ব্যক্তিটে যে কে,তা ত চিন্লে না) 
ইনি যে হৃধ্যসি্ধান্ত বিষয়ে আর্ধ্যভষ্টর পিতামহ। 

প্রথম। তার সন্দেহ কি? আপনি যে এক জন 
মহাপপ্ডতিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ 
জানি । 

দ্বিতীয় । (স্বগত ) এ ত দেখছি, নিতান্ত পাগল, 
এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথ! শেষ 
হবে না। (প্রকাশ্তে)সে যা হোক মহাশয়, 
মহারাজ যে কিরূপে এ দুরস্ত অভিশাপ হ'তে 
পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর 
দিলেন না? 

বিদূ। (সহাম্তবদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের 
উপাসক, অতএব তার পুজা না দিলে আমাদের 
নিকট কোন কর্ই হয় না। বিশেষ জান ত যে, 
সকল কার্যেতেই অগ্ররে ব্রাঙ্মণতোজনটা আবশ্থাক ? 

দ্বিতীয়। (সহান্তমুখে) হা, তা গো-ব্রাঙ্মণের 

সেবা ত অবশ্ঠই কর্তব্য । 
বিদু। বটে? তবে ভালই হু'লো) অগ্রে আমি 

ভোজন কর্ৃবো, পরে তুমি স্থয়ং প্রসাদ পেলেই 
তোমার গোব্রাঙ্গণ ছুয়েরই সেবা করা হবে। 

প্রথম | এ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসছেন। 
বিদু। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে 

ছেড়ে যাবে না কি? একি? ব্রাহ্মণ-সেবা ফেলে 
রেখে গো-সেবা আগে ?- হ্যা দেখ, আশা দিয়ে না 
দিলে তোমাদৈর ইহকালও নাই, পরকালও নাই। 

ঘ্বিতীয়। ( হান্ঠমুখে ) না! না, আপনার সে ভয় 
নাই। 
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(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ ) 
প্রথম। আস্তে আজ্ঞা হোক, মহাশয়! 

মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেটি 
শুনবার জন্ঠে আমর! সকলে ব্যস্ত হয়েছি, আপনি 
আমাদের অনুগ্রহ ক'রে বলুন দেখি। 

মন্ত্রী। মহাশয় ! সে সব দৈবঘটনা, স্বচক্ষে না 
দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ 
ছুর্দশা! দেখে, ছুঃখে একেবারে উন্মভার সভায় হয়ে 
উঠলেন, পরে তার শ্রিয়সথা পৃণিকা! তাঁকে একান্ত 
কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহধির নিকট নিয়ে 
গেলেন। রাজমহিধী আপনার জনকের সমীপে 
নানাবিধ বিলাপ কল্পে পর খধিরাজের অস্তঃকরণ 
ছুহিতা-ন্নেছে আর্্র হ'লো এবং তিনি বল্লেন, “বৎসে! 
আমার বাক্য ত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল 

তোমার দেহে আমি এই বল্ছি, যদি মহারাজের 
কোন পুত্র তাঁর জরাতার গ্রহণ করে, তা" হলেই 
কেবল তিনি এ বিপদ্ হ'তে নিস্তার পান, এ ভিন্ন 
আর কোন উপায় নাই ।” রাণী এ কথা শ্রবণমাজ্রেই 
গৃহে প্রত্যাগমন কল্লেন এবং মহারাজকেও এ সকল 

বৃস্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিতে 
স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যছ্কে আহ্বান ক'রে বল্লেন, “হে 
পু! মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত 
হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছি; তুমি আমার বংশের 
[তলক, তুমি আমার এই জরারোগ সহত্র বৎসরের 
নিষিতে গ্রহণ কর, তা হ'লে, আমি এ পাপ হ'তে, 
পরিক্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহত্র 
বৎসর শ্োতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে 
প্রিয়তম ! জরারোগ হ'তে পরিস্তরীণ পেলে আমার 
পুনর্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই তিক্ষা দাও, 
আমাকে এ পাপ হ'তে কিয়ৎকালের জন্তে মুক্ত 
কর ।” 

প্রথম। আহা! কি ছুঃখের বিষয়! মহাশয়, 
এতে রাজপুত্র যছু কি বল্লেন? 

মন্ত্রী। রাজকুমার যছু পিতার এরূপ বাক্যশ্রবণে 
বিরসবদনে বল্লেন, “ছে পিতঃ ! জরারোগের ন্যয় 
ছুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে ? জরা- 
রোগে শরীর নিতান্ত দুর্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা- 
তৃষ্ণার কিছুমান উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত ুখ- 
ভোগে এককালে ৰঞ্চিত হ'তে হয়$৪ তা পিতঃ, 
আপাঁন আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।” 

প্রথম। ইঃ! কি লজ্জার কথা ! এতে মহারাজ 
কি প্রত্যুত্তর দিলেন? 
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মনত্রী। মহারাজ যদ্থর এই কথা শুনে তাঁকে 
সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্পেন যে, তার 
বংশে রাজলক্ী কখনই প্রতিষ্ঠিত ছবেন ন1। 

প্রথম। হ্যা, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার 
আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয় ? 

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন 
সম্তানকে আনয়ন ক'রে এরূপ বল্লেন, তাতে 
সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত 
হয়ে সকলকেই অতিশাপ দিলেন। 

দ্বিতীয়। মহাশয় ! কি সর্বনাশ! তার পর? 
তার পর? | 

বিদু। আরে, তোমর! ত এক “তার পর” ব'লে 
নিশ্চিন্ত হ'লে, এখন এত বাক্যব্যয় ক'ত্বে কি মন্ত্রী 
মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না ? তা উনি দেখুছি 
পঞ্চানন না৷ হ'লে আর আমাদের কথার পরিশেষ 
কত্তে পারেন না। | 

মন্ত্রী। অনস্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে 
যে কি পর্য্স্ত দুঃখিত ও বিষঞ্জ হলেন, তা বলা 
ছুঃসাধ্য। তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে অধোঁবদনে 
চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র 
পুরু পিতার চরণে প্রণাম ক'রে বল্লেন, 'পিতঃ ! 
আপনি কি আমাকে বালক দেখে স্বণা কল্পেন ? 
আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ কতে প্রস্তুত 
আছি, আপনি আমাকে এ রোগ সমর্পণ ক'রে 
স্বচ্ছন্দে রাজাতোগ করুন। আপনি আমার জীবন- 
দাতা,_আপনি এ অতি সামান্ত কর্খে যদি পরিতৃপ্ত 
হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আ'র সৌতাগ্য কি 
আছে ?' মহারাজ পুত্রের এই কথ! শুনে একেবারে 
যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন, আর পুত্রকে 
অসংখ্য ধন্তবাদ দিয়ে কোলে নিলেন। 

প্রথম। আহা ! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে 
জদ্ম ! 

মনত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুক্রকে এই 
বর দিলেন যে, 'পুক্র ! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে 
এবং তোমার বংশে রাজলম্ী কারাবদ্ধার স্তায় 
চিরকাল আবন্ধা থাকবেন ।' 

প্রথম। মহাশয়! তার পর? 

ম্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত 
হয়ে পুনরায় কাজকর্ণে নিষুক্ত হয়েছেন। আহা ! 
মহারাজ যেন কদর্পের স্তায় ভন্ম হ'তে পুনর্ধবার 
গান্তরোথান কল্পেন; একি সামান্ত আহ্লাদের 
বিষয়! 
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গ্রথম | মহাশয়! আমরা আপনার নিকট এ 

কথ! গুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কপ্লেম। তবে 

কয়েক দিনের পর অস্ত রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর 

গমন করি। (নাগরিকগণের প্রতি) এসো ছে, 

চল, রাজভবনে যাওয়া যাক্ । 
মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্ছি, আর 

অপেক্ষা কর্বে! না । 

[ নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান । 

বিদু। (স্বগত ) মা কমলার প্রসাদে রাজ- 

সংসারে কোন থ অতাব নাই এবং 
সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট ন্নেহও ক'রে 

খাকে, কিন্তু তা ব'লে এ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়া 

ত উচিত নয়। পরের মাথায় কাটাল ভেঙ্গে খাওয়া 

বড় আরাম হে! তা না হ'লে সদাশিব দ্বারে দ্বারে 

ভিক্ষা! ক'রে উদর পৃরেন কেন? 

(নটা ও যন্ত্রিগণের প্রবেশ ) 

( সচকিতে ) আহা! হাঁ! কি আশ্চর্য্য !__এ যে 

দেখুছি, তৃষ্ণা না এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে 

আস্ছেন ! ভাল, তাল; যখন কপাল ফলে, তখন 

এমনি হয়। ( নটার প্রতি) তবে-__তবে, মুন্দরি, 

এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী 
মেনক1? ইন্্র কি তোমাকে আমার ধ্যানতঙ্গ কত্তে 

পাঠিয়েছেন ? 
নটা। কি গো ঠাকুর, আপনি কি রাজর্ষি 

বিশ্বামিআ্র নাকি? 
.. বিদু। হাঃ হাঃ হাঃ প্রায় বটে । কি তা জান, 

আমি যেমন বিশ্বামিত্, তুমিও তেমনি যেনকা। তা 

তুমি যখন এসেছ, তখন ইন্ত্রত্ব আমার কি ছার! 

এসো এসো, মনোহারিণি! এসো । 
নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি 

বাজসভায় যাচ্ছি। 
.. বিদু। হ্ুনদরি! তুমি যেখানে, সেইখানেই 
রাঁজসতা! ! আবার রাজসভা কোথা ? তুমি আমার 

মনোরাজ্যের রাজমহিষী। (নৃত্য) 
নটা। (স্বগত ) এ পাগল বামুনের হাত থেকে 

পালাতে পাল্পে যে বাচি। ( প্রকাস্তে ) আরে, তুমি 
কি জ্ঞানশুন্ঠ হয়েছ না কি? 

: বিদু। হা,তাবৈকি? (নৃত্য) 
নষ্টা। কি উৎপাত ! 

[ বেগে পলায়ন। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

বিদু। ধর,ধর! শ্রীচোর মাগীকে ধর। ও 
আমার অমূল্য মনোরত্ব চুরি ক'বে পালাচ্ছে। 

[ বেগে প্রস্থান। 

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি? 
দ্বিতীয় মন্ত্রী। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন 

ভিজ্ঞাসা কর, চল, আমরা যাই । 
[প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গরভান্ক 
প্রতিষ্ঠানপুরী,--রাজসভা 

(রাজা যযাতি, রাজ্জী দেবযানী, বিদুষক, পুণিকা, 
ু পরিচারিকা, সভাসদ্গণ ইত্যাদি ) 

রাজা । অদ্য কি শুতদিন ! বহুদিনের পর যে 

ভগবান্ খধিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে 
আমার কি আনন হচ্ছে! 

রাজ্জী। হছে প্রাণেশ্বর! ভগবান তাতকে 
আনয়ন কত্ত মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন? 

রাঁজা। লা, অন্তান্ঠ সভাসদ্গণকেও তার সঙ্গে 
পাঠান হয়েছে। 

(নেপথ্যে )। বম্ ভোলানাথ ! 

(গীত ) 

বেহাগ--জলদ-তেলাল। 

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্বগুণাকর, 
ক্রিতাপ-সংহর, মহেশ্বর । 

কণ্ঠ সুশোভিত, 
মৌলি-বিরাজিত-নুধাকর ॥ 

শৃঙ্গ-নিনাদক, 

ত্রিশূল-ধারক তয়ঙ্কর | 
বিরিঞ্চি-বাঞ্িত, হুরেক্্-সেবিত- 

পদাঘুজ, পৃজিত, পরাৎপর ॥ 

রাজা। (সচকিতে ) ধর যেমহথি আগমন 
কচ্চেন। (সকলের গান্রোথান ) 

( মহবি শুক্রাচার্ধ্য, কপিল, মন্ত্রী ইত্যাদির প্রবেশ ) 
শুক্র। হেমহীপতে ! আপনাকে জগদীশ্বর 

চিরবিজর্বী এবং চিরজীবী করুন্। ( দেবযানীর 

প্রতি ) বসে! তোমার কল্যাণ হোক্, আর চির- 

কাল ম্থখে থাক। | 
রাজা । (প্রণাম করিয়া! ) তগবন্! আপনার 

পদার্পণে এ চন্ত্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পৰি 



শশ্মিষ্ঠা নাটক 

হলো, বসতে আক্ত হোক্। ( কপিলের প্রতি ) 
প্রণাম মুণিবর, বন্থন। (সকলের উপবেশন ) 

কপিল। মহারাজের কল্যাণ হোক! ( দেব- 
যাশীর প্রতি ) ভগিনি! তুমি চিরস্থুখিনী হও । 

শুক্র। হে নরাধিপ! আমার প্রিয়তম! দৈত্য- 
রাজনন্দিলী শর্িষ্ঠা কোথায় ? 

রাজ] | (মন্ত্রীর প্রতি ) আপনি শর্দিষ্ঠটাদেবীকে 
অতি ত্বরায় এখানে আনান । 

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য | 

[ প্রস্থান। 

শুক্র। হেনরেশ্বর! আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র 

পুরু যে এই বিপুল চন্ত্রবংশের প্রধান হবেন, এ 
অন্তই বিধাতা আপনার উপর এ লীল! প্রকাশ 
কল্পেন। যা হোক্, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত 
ব! অসম্তষ্ঠ হবেন না । বিধির নির্বদ্ধ কে খণ্ডন কত্ত 
পারে? (দেবযানীর প্রতি ) বসে! তোমার 
সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্বীতনয় পুরুর সম্মানবৃদ্ধি হলো! 
ধলে এবিষয়ে তুমি ক্ষোত করো না, কেন না, 
জগৎপিতণ যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাঁশ কর৷ 
মছা পাপকর্্ম। বিশেষতঃ ভবিতব্যর অন্তথা কত্ত 
কে সক্ষম ? 

( শঙ্ষিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 

শর্দিষঠা | আমি মহধি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম 
করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা 
করি। 

শুক্র । রাজনন্দিনি ! বহু দিবসের পর তোমার 
চন্জানন-দর্শনে যে আমি কি পর্য্যস্ত সুখী হলেম, 
ত৷ প্রকাশ করা ছষ্কর। কল্যাণি! তোমার অতি 
শুভক্ষণে জন্ম । যেমন অদিতিপুত্র ম্বীয় কিরণজালে 
সমস্ত ভূমগুলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র 
পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল 
শীসন করবেন! তা বসে! অগ্ভাবধি তুমি 
দাসীত্বশৃঙ্খল হ'তে মুক্তা হলে, আর ছুঃখাস্তেই 
না কি ম্ুখান্ভব অধিকতর হয়) সেই নিমিত্তই 
বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিংকাল বিমুখ 
হয়েছিলেন, তার মর্প অস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 
হলো ! (রাজার প্রতি) হে রাজন! যেমন 
আমি আপনাকে পূর্বে একটি কন্ঠারত্ব সম্প্রদান 
করেছিলেম, অধুনা একেও আপনার হস্তে অর্পণ 
কল্পেম, আপনি এ কন্তারত্বের প্রতিও সমান যত্ববান্ 
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হবেন। এখন একেও গ্রহণ ক'রে আপনার এক 
পার্খে বসান। 

রাজা । তগবান্ মহধির আক্তা শিরোধার্্য। 
( দেবযানীর প্রতি ) কেমন প্রিয়ে ! তুমি কি বল? 

রাজ্জী। ( সহান্তমুখে ) নাথ! এত দিনে কি 
আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো ? 

শুক্র। বৎসে! তুমিও তোমার সপত্বী অথচ 
“ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্পিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান 
করঃ আর আপনার সহোদরার ন্তাঁয় এর প্রতি 
পূর্বমত ন্নেহ-মমতা কর্বে। 

রাজ্ঞী। (গান্রোথান পূর্বক শর্িষ্ঠার কর 
গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি! আমার সকল দোষ 
মার্জন! কর। 

শর্দিষ্ঠী | প্রিয়সখি! তোমার দোষ কি? এ 
সকল বিধাতার লীলা বৈ তনয়! 

রাজ্জী। সেযা হোক্, সখি! অগ্ভাবধি আমা- 
দের পূর্ব-প্রণয় সঙ্জীবিত হলো। এখন এসো, 

ছুই জনেই পতিসেবায় কিছুদিন স্থখে যাঁপন করি। 
(রাজার প্রতি ) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরু- . 
বর-_মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল 
হলো | 

রাজা । (প্রফুল্পমুখে উভয়কে উভয় পার্শে 
বসাইয়া। অগ্য একবৃস্তে যুগল পারিজাত প্রস্দুটিত। 
( নেপথ্যে কোমলবাছ্য ) 

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়। ) এই 
যে, ইন্দ্রের অগ্পরীরা! এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতা- 
দের অন্ুকূলতা প্রকাঁশকরপার্থে উপস্থিত হয়েছেন। 

(আকাশে সঙ্গীত ও পুষ্পবৃষ্টি) 

বিদু। মহারাজ! এতক্ষণ ত আকাশের 
আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্যের আমোদ হ'লে 
ভাল হয় না? নর্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত 
এখানে আনয়ন করি? 

রাজা। (হাস্তমুখে ) ক্ষতি কি? | 
বিদু। মহারাজ ! এ দেখুন, নটির! নৃত্য কত 

কত্তে সভায় আঁসচে। (জনাস্তিকে রাজার প্রতি ) 
বয়স্ত, দেখুন! মলয়মারুতের স্পর্শন্ুখান্থতবে সরসী 
হিল্লোলিতা হ'লে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও 
সেইরূপ মনোহররূপে নেচে নেচে আস্চে। 

রাজা। ( সহাম্তবদনে জনাস্তিকে ) সথে ! বরঞ্চ 
বল যে, যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী তাসে, এরাও 
পঞ্চশর-তরঙ্গে তদ্রপ প্লবমান৷ হয়ে এদিকে আস্চে। 



. ৩০৬ | | মাইকেল-প্রস্থাবলী 

( চেটাদিগের প্রবেশ) | রাজা । আহা! কি মধুর সঙ্গীত! সথে 

চেটা। (প্রণাম করিয়। ) রাজদম্পতি চির- মীধব্য! এদের যখোচিত পুরস্কার প্রদানে অন্থমতি 

কর। 
সী 

১ 

বিজয়িনী হছউন। (নৃত্য ) দি দগিযারা লিন 

| ছি হে রাজন! এখন আশীর্বাদ করি, যে, 

মাত হে, আনন্দরসে পদ্কজিনি ধনি। পরমন্থখে কালযাপন কর এবং শর্শিষ্ঠার 

রাগগ্রাসে মুক্ত শেষে তব দিনমণি ॥ কীর্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উন্ভীয়মান 

নিখরিয়ে পুনঃ প্রভাতকরে, থাকুক। 

ধরণী হাসিছে রজতরে, রাজ! । তগবন্! সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি 

ললিত লহুরী গণি ॥ ্ঁহিক মুখের চরমলাত অস্তই কর্লেম। 

ন্রনিক্া-পতন্ন 
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বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রেঁ৷ 
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 

পুরুষগণ 
তক্তপ্রসাদ বাবু, পঞ্চানন বাঁচস্পতি, আনন্দ বাবু, গদাধর, হানিফ গাঁজী ও রাম। 

স্্রীগণ 

পু'টী, ফতেমা (হানিফের পত্বী ), ভগী ও পঞ্চী। 

প্রথমা 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

পুফরিণীতটে বাদামতল! 

(গদাধর এবং হানিফ গাজীর প্রবেশ ) 

হানিফ । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্লি দিছি, তা আর 

বলুবো কি। তা৷ তাই, কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো 

না। দশ ছাল! ধানও বাড়ী আন্তে পাল্লাম না 

খোদাতালার মজ্জি ! 
গদা । বিষ্টি না হ'লে কখন ধানহয়রে? তা 

দেখ্, এখন কত্তাবাবু কি করেন। 

হানিফ। আরকি কর্বেন? উনি কি আর 
খান! ছাড়বেন? 

গদা। তবে তুই কি করবি? 
হানিফ । আর মোর মাথা কর্বো!। এখন মলেই 

বীচি। এবার যদি লাঙ্গলখানা! আর গকু ছুটো 

যায়, তা হলি তো আমিও গেলাম। আ আল্লা! 

বাব-দাদার তিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো ! 

গদণ। এই যে কত্তাবাবু এদির্কে আসচেন। 
তা আমিও তোর হয়ে ছুই এক কথ! বল্তে ক্র 

ূ করব না। দেখুকি হয়। 

( তজবাবুর গ্রবেশ ) 
হানিফ। কত্তাবাবু, সালাম করি। 
তক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) ই! রে 

হান্ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা 
দিস্নে কেন রে বলতো? 

(মাল জপন ) 

হানিফ। আগ্যে কতা, এবারকার ফসলের 
হাল আপনি তে। সব ওয়াঁকিফ হয়েছেন। 

তক্ত। তোদের ফমল হোক আর নাই হোক্, 
তাতে আমার কি বয়ে গেল? 

হানিফ। আগ্যে, আপনি হচ্ছেন কত্তা-_- 
তক্ত। মর বেটা, কোম্পানীর সরকার তো 

আমাকে ছাড়বে না।--তা এখন বল্।-খাজনা 

দিবিকিনা? রর 
হানিফ | কত্তাবাবু! বন্দা অনেক কালের 

রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেছ্রবাণী 
না কলি, আমি আর যাবো কনে? আমি 
এখনে বারোটি গোগ্ড পন্নস ছাড়া আর এক কড়াও 
দিতে পারি না। 

তক্ত । তই বেটা তো! কম বজ্জাত নোস্রে। 
তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন 
তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস? গদা-” 

গদ।। আজে--এ-এ-এ 1 : 
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ভক্ত। এ পাভী শবেটাকে ধ'রে নে যেয়ে 
জমাদারের জিন্মে ক'রে দিয়ে আয় তে1। 

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি ) চল্ রে! 
হানিফ। কতাবাবু! আমি বড় কাঙ্গাল 

রাইওৎ! আপনার খায়ে প'রেই মানুষ হইছি, 
এখনে আর যাবে! কনে ? 

তক্ত। নে যা না--আবার দাড়াস্ কেন? 
গদা। চল্ না। 
হানিফ । দোহাই কতার, দোহাই জমীদারের 

(গদার প্রতি জনাস্তিকে ) তুই ভাই আমার হয়ে 
ছুই একটা কথা বল্ না কেন? 

গদা। আচ্ছা । তবে তুই একটু স'রে দীড়া। 
(জনাস্তিকে ) কত্াবাবু-_ 

তক্ত। কি রে__ 
গদা। আপনি হান্ফেকে এবারকার মত মাপ 

করুন । 
তক্ত। কেন? 
গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে 

করেছে, তাকে আপনি দেখেছেন ? 
তক্ত। ন1। 
গা । মশায়! তার রূপের কথা আর কি 

বল্বো ? বয়স বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে 
হয়নি, আর রং যেন কীচা সোনা । 

তক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে ) অআ্যা ! 
-্অ্যা-বলিস্ কি রে? 

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে 
বল্ছি? আপনি তাকে দেখতে চান তো বলুন? 

তক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের 
মুখ দিয়ে যে প্যাজের গন্ধ তক-্ভক ক'রে বেরোয়, 
তা যনে হ'লে বমি এসে। 

গদা। কতাবাবু, সে তেমন নয়। 
তক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান !-যবন! 

শ্েচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট কর্বো ? 
". গদা । মহাশয় ! মুসলমান হলো তো বয়ে 
গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন 
যে, শরীক ব্রজে গোয়ালাদের মেয়ে নিয়ে কেলি 
কতেন? 

তক্ত। দীনবন্ধো ! তুমিই যা কর! হা, 
স্রীলোক--তাদের আবার জাত কি? তারা তো 
সাক্ষাৎ প্রক্ৃতিম্বরূপা, এমন তো! আমাদের শাঙ্গেও 
প্রমাণ পাওয়। যাচ্ছে )--বড় লুন্বরী বটে, আ্যা? 
আচ্ছা, ডাক, হান্ফেকে ডাক । 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

গদা। ও হানিফ, এ দিকে আয়। 
হানিফ। জ্যা,কি? 
ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে 

নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তৃই বাদবাকী টাকা 
কবে দিবি বল দেখি! 

হানিফ। কর্তামহাশয় ! আল্লাতাল! চায় তো 
মাস গ্ভাড়েকের বিচেই দিতি পার্বে!। 

তক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলে! দেওয়ানজীকে 
দে গে। 

হুনিফ। (সহর্ষে) যা আগ্যে কর্তা! 
(শ্বগত ) বাচলেম ! বারো গণ্ডা পয়স৷ ত গীঁটি 
আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, 
যদি বড় পেড়াঁপেড়ী কত্তো, তা হ'লে দিয়ে 
ফ্যালতাম। ( প্রকাস্ত্রে) সেলাম কত । 

[ প্রস্থান । 
ভক্ত | ওরে গদা--- 

গদা। আজ্ে-_-এ- এসএ ! 

তক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কর্ডে পার্বি? 
গদা। আজ্জে, তার ভাবনা কি? গোটা 

কুড়িক টাকা খরচ কল্পে-_ 
ভক্ত । কু-ড়ি টা-কা! বলিস্কি? 
গদা। আন্তে, এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদ। 

নাগলেও নাগতে পারে, হাজারো হোক, ছুড়ী 
বউ-মান্ষ কি না। 

ভক্তা। আচ্ছা, আমি যখন বৈঠকখানায় 
যাবো, তখন আসিস্, টাক] দেওয়া যাবে। 

গদা। যেআজ্ঞে। 

তক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) 
ও কে, বাচম্পতি না? 

(বাচস্পতির প্রবেশ ) | 
কেও! বাঁচম্পতি দাদা যে! প্রণাম! একি? 

বাচ। আর ছুঃখের কথা কি বলবো ? এত 
দিনের পর মা-ঠাক্রুণের পরলোক হয়েছে ! 

(রোদন ) 

তক্ত। বলকি? তা একবে হলো? 
বাচ। অগ্য চতুর্থ দিবস। 
ভক্ত । হয়েছিল কি? 
বাঁচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না, বড় প্রাচীন 

হয়েছিলেন । 
তক্ত। প্রভো ! তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে 

তাই আক্ষেপ করা বৃথা। 



... চেষ্টা কর। 

বুড়ে! শালিকের ঘাড়ে রৌ 

বাচ। তা! সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ 

দায় হ'তে যাতে মুক্ত হই, তা আপনাকে কে 
হবে। বা কিঞ্চিৎ ব্রঙ্গত্র ভূমি ছিল, তা তো 
আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে 
বয়ে গিয়েছে ! 

ভক্ত। আরে, য1 হয়ে বয়ে গিয়েছে, সে কথা! 
আর কেন? 

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে--ণগতন্ত 
শোচনা নাস্তি”-সে তো এমনেও নেই, 
অমনেও নেই, তবে কি না, আপনার অনেক 
ভরসা ক'রে থাকি, তা, যাতে এ দায় হ'তে উদ্ধার 
হ'তে পারি, তা আপনাকে অবশ্ঠই কত্তে হবে। 

ভক্ত । আমার ভাই এ নিতান্ত কু-সময়, অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার স্টাকা খাজনা 
দাখিল কত্তে হবে। 

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার 

কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কটাক্ষ কল্পে 
আমার মত সহত্ লোক কত দায় হ'তে 

উদ্ধার হয়। 
তক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু 

উপকার ক'রে উঠি, এমন তো আমার কোনমতেই 
বোধ হয় না। তা তুমি তাই অন্তত্তরে 

দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্তে 
পারি। 

বাচ। বাবুজী! আপনি হচ্ছেন ভূম্বামী-_ 
রাজা; আপনার সম্মুথে তো আর অধিক কিছু 
বলা যায় না) আপনার যা বিবেচনা হয়, তাই 
করুন| ( দীর্ঘনিশ্বাস ) এক্ষণে আমি তবে বিদায় 
হঠলেম । 

ভক্ত । প্রণাম। 

[ বাচস্পতির প্রস্থান । 
আঃ! এই বেটাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। 
কেবল দাও! দাও! দাও বৈ তার কথা নাই। 
ওরে গদা-- - 

গদা। আজ্ে-এ-এ এ। 
তক্ত। ছুড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে? 
গদা। কতা মহাশয়, আপনার সেই ইচ্ছেকে 

মনে পড়ে তো? 

তক্ত। কোন ইচ্ছে? ৪ 
গদা। আজ্ঞে, যে ভট্চারিযদের মেয়ে, 

আপনি যাঁকে--( অর্ধোক্তি)--তার পরে যে 
বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল। 

৩০৯ 

তক্ত। হা! হা! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল 
বটে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) রাধেরুষ্ণ ! 
গ্রতো, তুমিই সত্য। তা, সে ইচ্ছের এখন কি 
হয়েছে রে? | 

গদ1। আজ্ঞে, সে এখন বাজারে হয়ে 
পড়েছে। হান্ফের মাগ তাঁর চাইতেও দেখতে তাল। 

ভক্ত।| বলিস্কি! আয? আজরাত্রে ঠিক 
কত্তে পারবি তো? 

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয়, 
মধ্যে করে দেব। 

তক্ত। দেখ, টাকার ভয় করিস্ না। যত 
খরচ লাগে, আমি দেব। 

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত ) কত্তাটি এমনি 
ক্ষেপে উঠলেই তো আমরা বীচি, _গো-মড়কেই 
মুচির পার্বণ। 

ভক্ত । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) 
ও--কে ওরে? 

গদা । আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাচী। 
জল আন্তে আস্চে। 

ভক্ত। কোন্ ভগীরে? 
গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ । 
ভক্ত এঁকি পীতেম্বরের মেয়ে পঞ্ধী? এযে 

গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। 
গদা। আজ্ঞে, ও আজ ছুদিন হ'লো  শ্বশ্ুরবাড়ী 

থেকে এসেছে। 
তক্ত। (স্বগত ) “মেদিনী হইল মাঁটী নিতন্ব 

দেখিয়া, অগ্তাপি কাপিয়! উঠে থাকিয়া থাকিয়া |” 
আহা! “কুচ হইতে কত উচ্চ মেরচুড়া ধরে। 
শিহরে কদস্বফুল দাড়িম্ব বিদরে |” 

গদা। (ম্বগত) আবার ভাব লাগলো 
দেখছি। বুড়ো হ'লে লোতান্তি হয়; কোন 
তাল মন্দ জিনিষ সাম্নে দিয়ে গেলে আর রক্ষা, 
থাকে না। |] 

কাল-পরণ্ডর 

ভক্ত । ওরে গদা--. 

গদা । আজ্তেএএএ। 
তক্ত। এদিকে কিছু কতে টত্তে পারিস্? 
গদা। আজ্তে, এবড় সহজ কথা নয়। ওর 

বড়-মাছ্ছঘের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি। 
( কলসী লইয়া তগী ও পঞ্ধীর প্রবেশ ) 

ভক্ত । ওগো! বড়ব্উ, এ মেয়েটি কে গা? 
তগী। সে কি কক্তাবাবু? আপনি আমার 

পাচীকে চিনতে পারেন না? ॥ 



৩১৩ 

ভক্ত । এই কি তোমার সেই পাচী? আহা, 

ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে 
হয়েছে কোথায় ? 

ৃ 

তগী। আল্দে, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পালেদের 
বাড়ী। 

জামাইটি কেমন গ! ? 

ভগী। ( সগর্কে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখুতে 

বড় ভাল! আর কল্কাতায় থেকে লেখাপড়া 
শেখে। শ্তনেছি যে, এক লাট সাহেব তারে না 

. কি বড় ভালবাসেন. আর বছর বছর একখানা বই 
দিয়ে থাকেন। 

তক্ত। তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে 

বটে? 
তগী। আজ্ঞে হা । মেয়েটিকে

 যে এবার মশায় 

কত ক'রে এনেছি, তা আর কি বলবো । বড়-ঘরে 

বিয়ে দিলে এই দশাই ঘটে । 

তক্ত। হী, তা সত্য বটে। (স্বগত ) ছুড়ীর 

নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী 

থাকে বিদেশে এতেও যদি কিছু ন! কল্তে পারি, 

তবে আর কিসে পার্বো!? (প্রকান্
তে ) ও পাচি! 

একবার নিকটে আয় তো, তোকে ভাল 

ক'রে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখে- 

ছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর-ডোগরটি হয়ে 

উঠেছিস্। 

তগ্লী। যা'না মা, তয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে 

দণ্ডবৎ কর্, বাবু যে তোর জ্যেঠ
। হন। 

পঞ্ঠী। ( অগ্রসর হইয়। স্বগত ) ও মা ! এ বুড়ো 

মিন্ষে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে 

ফেল্তে চায় না কি? ওমা! ছি! ও কি 

গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকে
 তাকিয়ে 

রয়েছে? মর্! 
তক্ত। আহা | *শিহরে, কদ্ধ ফুল দাড়ি 

বিদরে !” আহা হা! 
তগী। আপনি কি বল্ছেন? 

তক্ত | না, এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখান
ে 

কদ্দিন থাকবে? 
তগী। ওর এখানে এক মাস থাক্বার কথা 

আছে। -. 
ভক্ত। (স্বগত ) তা হ'লেই হয়েছে। ধনঞ্জয় 

অষ্টাদশ দিনে একাদশ মী সেনা সমরে বধ 

-আমি আর এক ম্্সে একটা তেলীর 

মেয়েকে ৰশ কতে পারবো না? (প্রকান্তে) ₹ৃষ 
ছে! তোমার ইচ্ছা । 

তগ্গী। কর্তাবাবু! আপনি কি বল্ছেন? 
তক্ত। বলি, গীঞ্জ্ষয় ভায়া আজ কোথায়? 
তগী। সে ছুনের জন্তে কেশবপুরের হাটে 

গেছে। 
ভক্ত। আসবে কবে? 

তগী। আল্জে, চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্বে 

ব'লে গেছে। কর্তাবাবু! এখন আমরা তবে ঘাটে 
জল আনৃতে যাই। 

তক্ত। হা, এসো গে। 

তগী। আয় মা, আয়। 

এ [ তগী এবং পঞ্ধীর প্রস্থান । 

ভক্ত। ( শ্বগত ) পীতান্বরে না আস্তে আস্তে 

এ কর্মটা সার্তে পাল্লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে 
অব- 

লোকন করিয়া ) আছা, ছু'ড়ীকি হুন্দরী ! কবিরা 

যে নবযৌবনা! স্ত্রীলোককে মরালগামিনী ব'লে 

বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকান্তে) 
ও গদ1! 

গদা। আল্তে, (ন্বগত) এই আবার সাল্সে 
দেখছি। 

তক্ত। কাছে আয় না, দেখ, এ বিষয়ে কিছু 

কত্তে পারিস্? | 

গদী। কত্তামশায়! এ আমার কর্ণ নয়। তৰে 
যদি আমার পিসী পারে, তা বল্তে পারিনে। 

তক্ত । তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এ 

সব কথা বল্গে। আর দেখ, এতে বত টাকা 

লাগে, আমি দেবো । 

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন 

করিতে করিতে ) কত! আজকে কল্পতরু, তা দেখি, 

গদার কপালে কি ফলে। 
[প্রস্থান । 

তক্ত। (শ্থগত) প্রতো ! তোমারই ইচ্ছ! ৷ 

আহা). ছুড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু 

ছেনালীও আছে। তা দেখি কি হয়। 

 (চাকরের গাড়ু-গামছা লইয়া! প্রবেশ ) 

এখন যাই, সন্ধ্যা-আহিকের সময় উপস্থিত হলো। 

(গাঞ্জোথান*করিয়। ) দীনবদ্ধে! |
 তুমি যা কর। 

জাঃ) এ ছু'ড়ীকে যদি ছাত কত্তে পারি। 
' [ উভদ়্ের প্রস্থান । 

ভি 



দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক 

_ ছানিফ গাজীর নিকেতন-সম্ুখ 
(হানিফ এবং ফতেমার প্রবেশ ) 

হানিফ। বলিস্কি? পঞ্চাশ টাকা? 
ফতেম'। যুই কি আর ঝুট কথা বল্ছি। 
হানিফ | (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা 

কি ছিছুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা 
রাইওৎ বেচারিগো জানে মাল্পে, তাগোর সৰ লুটে 
নিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা, দেখি, এ 
কুম্পানীর মুনুকে এনছাপ আছে কি না। বেটা 
কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো । 
বেটার এত বড় মক্ছবর! আমি গরিব হলাম 
বলে বোয়ে গেল কি? আমার বাপ-্দাদা 
নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে, আর মোর 
বুন, কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবীগিরী 
করেনি। শালা-- 

ফতেমা। আরে, মিছে গোসা কর কেন? 
এঁ দেখ, যে কুট্নী মাগীকে মোর কাছে পাঠিয়েছ্যাল, 
সে ফের এই দিকে আস্তিছে। 

হানিফ । গন্তানীর মাথাটা ভাঙ্তি পাভাম, 
তা হলি গ! ঠাণ্ডা হ'তো | 

ফতেমা। চল, মোরা একটু তফাতে দ্রাড়াই, 
দেখি মাগী আসে কি করে। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

( পুটার প্রবেশ ) 

পুটা। (চতুর্দিকু অবলোকন করিয়া স্বগত ) 
ধু খু, পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আস্তে গা 
বমি বমি করে। থু থু, কুঁকড়োর পাখা, প্যাজের 
খোসা! থু, খু! তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্মে 
কখনও ক্ষান্ত হবে? এত যে বুড়ো, তবু আজও 
যেন. রস উলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ 
বছর ওর কর্ম কচ্চি, এতে যে কত কুলের ঝি-বউ, 
কত রীড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি, তার 
কিছু ঠিকানা নেই। ( সহান্তবদনে ) বাবু এ দিকে 
পরম বৈষ্ণব, মাল! ঠকঠকিয়ে বেড়ান--ফি সোম- 
বারে হুবিধ্যি করেন, আ মরি, কি.নিষ্ঠে গো ! 
(চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি, এখন এ পার্বে 
মাগীকে পারি কি না। গীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে 
ঞ সব কথা বল্তে ভয় হয়। সেতো আর ছুঃখী 
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কাঙ্জালের বউ নয় যে, ছুই চারি টাকা দেখলে 
নেচে উঠবে। আর তক্তবাবুর যদি যুবকাল 
থাকৃতো, তা হ'লেও ক্ষতি ছিল না। ছুঁ'ড়ী যদি 
নারাজ হয়ে রাগতো, তা হ'লে না হয় কথাটা 
ঠাট্টা ক'রেই উড়িয়ে দ্িতেম। তা দেখি, এখানে 
কি হয়! (উচ্ৈঃম্বরে ) ও ফতি, তুই বাড়ী 
আছিস্? 

(নেপথ্যে )। ওকে ও? 

পু'টী। আমি, একবার বেরো তো। 

( ফতেমার প্রবেশ ) 

ফতেম!। পু'টা দিদি যে, কি খবর? 
পুটা। হানিফ কোথায়? 
ফতেমা। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে। 
পুটী। (ম্বগত) আপদ্ গেছে, মিন্ষে যেন 

যমের দূত; ( প্রকাস্ত্ে) ও ফতি!| তুই এখন 
বলিস্ কি ভাই? 

ফতেমা। কি বল্বো ? 
পুঁটা। আর কি বল্বি, সোনার খাবি, সোনার 

পরুবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাকবি? 
ফতেমা। তা ভাই, যার যেমন নসিব। তুই 

মোকে জোয়ান খসম ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে 

যাতি বলিস? তা সে বুড়ো মলি ভাই আমার 
কি হবে? 

পুটা। আঃ, ও সব কপালের কথা, ও সব 
তাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ, পঁচিশটে 
টাকা এনেছি। যর্দি এ কণ্দ করিস্ তো বল্, টাকা 
দিই, আর না করিস্ তো, তাও বল্, আমি 
চক্লেম! 

ফতেমা। দীড়। ভাই, একটু সবুর কর্ ন৷ 
কেন। 

পু'টা। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্, 
তবে তোর আর দেরী ক'রে কাজ নাই। ৃ 

ফতেমা। (চিন্তা করিয়| ) আচ্ছা ভাই, দে, 
টাকা দে। 

পু'টী। দেঁখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়। 
ফতেমা। তার জন্তে তয় কি? আমি ঈাজের 

বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন। দে, টাকা 
দে। তা তাই, এ কথা তো কেউ মানুম ক্তি 

না? | ৃ 

পু্টী। কি সর্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ 
কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ, 
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তোর তো আর তত নয়। আমরা হলেম হি'ছু। 
তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুল- 
মান নেই, তোরা রীড় হ'লে আবার বিয়ে করিস্। 

ফতেমা। (সহাহ্তবদনে ) মোরা রীঁড় হলি 
নিকে করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি? 
সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে। 

পু্টী। এই নে। 
ফতেমা। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে 

কেবল এক কম পাচ গণ্ডা টাকা হলো ? 
পুটা। ছ টাকা ভাই আমার দস্তরী। 
ফতেমা। না, ন।, তা হবে না, তুই তাই ছু 

টাকা নে। 
পুটী। না ভাই, আমাকে না হয় চার্টে 

টাকা দে। | 
ফতেমা। আচ্ছা, তবে তুই বাকী দুটো টাকা 

ফিরিয়ে দে। 
পৃণ্টী। এই নে_ আর দেখু, তুই সাজের 

বেলা! এ আমবাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে 
তোকে নে যাবে । 

ফত্মা। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা। 
পুটী। দেখু ভাই, এ কম মাস্থষের টাকা নয়, 

_ এটাক বজ্জাঁতি ক'রে হজম করা তোর আমার 
_ বন্দ নয়, তা এখন আমি চক্লেম | 

[প্রস্থান । 

(হানিফের পুনঃ প্রবেশ ) 

হানিফ । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া 
সরোষে ) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হ'লি 
গা জুড়োয়। হা আল্লা! এ কাফের শাল! কি 

ইজ্জৎ মাস্তি চায়! দেখিস্ ফতি! 
যা! কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সম্ঝে 
চলিস) বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত 

. না দিতি পায়। 
ফতেমা। তার জন্তি কিছু ভাবৃতি হবে না। 

ই দেখ, এ দিকে কেটা আস্তিছে, আমি পালাই। 
[ প্রস্থান। 

(ৰাচস্পতির প্রবেশ ) 
বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখুছি 

আবশ্তক হবে, তা এ প্রাচীন তেতুল-গাছটাই 
কাঁটা যাক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে এ 
বুক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি, তা৷ প্মরণপথার্নয হ'লে 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

মনটা চঞ্চল হয়। ( দীর্খনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয় ) 
দুর হোক্, (উচ্চৈঃস্বরে ) ও হানিফ গাজী! 

হানিফ । আগ্যে, কি বল্চো ? 
বাচ। ওরে দেখ, একটা তেঁতৃলগাছ কাটতে 

হবে, তা তুই পার্বি ? 
হানিফ। পার্বো না কেন? 
বাচ। তবে তোর কুড়ালিখান নে আমার 

সঙ্গে আয়। ৃ 

হানিফ । ঠাকুর! কত্তাবাবু এই ছরাদের 
জন্তি তে'মাকে কি দেছে গা? 

বাচ। আরে, ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা 
করিস? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্গত্র ছিল, তা তো 
তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে 
জানালেম, তা তিনি বল্লেন যে, "এখন আমার বড় 
কু-সময়, আমি কিছু দিতে পার্বেো না।” তার 
পরে কত ক'রে ব'লে কয়ে পাঁচটি টাকা বার 
করেছি। (দীর্ঘনিশ্বীস ) সকলি কপালে করে ! 

হানিফ । (চিন্তা করিয়া ) ঠাকুর! একবার 
এ দিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়। 
বাতচিৎ আছি। 

বাচ। কি বাত-চিৎ, এখানেই বল্ না কেন? 
হানিফ । আগ্যে না, একবার এ দিকে যাতি 

হবে। 

বাচ। তবে | 
& [ উভয়ের প্রস্থান । 

(ফতেমার এবং পু'টার পুনঃ প্রবেশ ) 

পুটী। না ভাই, ও আববাগানে হলো! না। 
ফতেমা। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় 

নিয়ে যেতে চাস্, তা বল্? 
পুঁটী। দেখ এ যে পুকুরের ধারে ভালা 

শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে 
হবে, তা তুই রাত চারঘড়ীর সময় এঁ গাছতলায় 
ধাড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত হয়, ক'রে 
কর্মে দেবো। 

ফতেমা | আচ্ছা, তবে তুই যা--দেখিস্ 
তাই, এ কথ! যেন কেউ টেরটোর ন! পায়। 

পু'টী। ওলো, তুই কি কায়েৎ না বামুনের 
মেয়ে যে, তোঁর এত ভয় লা? 

ফতেমা। আমি যা হুই তাই, আমার আদৃমী 
এ কথা টের পালি আমাদের ছুজনকেই গলা টিপে 
মেরে ফেলাবে। | 



বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ 
পুঁটী। (সন্ত্রাসে) সে সত্যি কথা। উঃ! 

বেটা যেন ঠিক যমদূত। তবে আমি এখন যাই। 
| প্রস্থান । 

ফতেমা | (ম্বগত ) দেখি, আজ রাতির বেলা 
কি তামাসা হয়) এখন যাই, খান! পাকাই গে। 

1] প্রস্থান। 

( বাচম্পতি এবং হানিফের পুনঃ প্রবেশ ) 

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এত? আর 
তাতে আবার যবনী! রাম বলো! কলিদেৰ এত 
দিনেই যথার্থরপে এ ভারতভূমিতে আবিভূতি 
হলেন। হানিফ! দেখ্, যে কথা বল্লেম, তাতে 
যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখছি, আমাদের 
উভয়েরই উপকার হ'তে পারবে ! 

হানিফ। আগ্যে, তার জন্ত ভাবৃতি হবে না। 
বাচ। এখন বল্। তোর কুড়ালি কোথায়? 
হানিফ । কুরুলখানা বুঝি ক্ষেতে প'ড়ে আছে, 

চল। 

[ উতম্বের প্রিস্থান। 

ঘবিতীয়াঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈঠকথান। 

( তক্তবাবু আসীন ) 

ভক্ত । (ম্বগত ) আঃ! বেলাটা কি আজ 
আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো ! - 
তোমার ইচ্ছা । পুটী বলে যে, পক্ষী ছু'ড়ীকে 
পাওয়া ছুফধর। কি ছুঃখের বিষয়! এমন কনক- 
পন্নটি তুলতে পাল্পেম না ছে! সসাগরা পৃথিবীকে 
জয় ক'রে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে 
পরাভূত হলেন? যা হোক, এখন যে হানৃফের 
মাগটাকে পাওয়া গেছে, এও একটা আহ্লাদের 
বিষয় বটে! ছুড়ী দেখুতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, 
আর নমদ্দে একেবারে যেন ঢলে ঢলে 
পড়ে। শান্তে বলেছে যে, যৌবনে কুনধুরী ধন্ঠা | 
(চ্ছুদ্দিক অবলোকন করিয়া) ইঃ! * এখনও না 
হবে তো প্রায় ছুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি 
উৎপাত ! 

এটি 

৩১৩ 

( আনন্দ বাবুর প্রবেশ ) 
কে ও, আনন্দ না কি? এসো বাপু, এসো, বাড়ী 
এসেছে৷ কবে ? 

আনন । (প্রণাম ও উপবেশন করিয়! ) 
আজে, কা'ল রাক্রে এসে পৌছেছি। 

ভক্ত। তবেকি সংবাদ, বল দেখি গুনি। 
আনন্দ। আজ্ঞে, সকলই দ্ুসংবাদ। অনেক 

দিন বাড়ী আসা হয়নি ব'লে মাসখানেকের ছুটা 
নিয়ে এসেছি। 

তক্ত। তা বেশ করেছে৷ । 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ? 

আনন্দ। আজ্ঞে, অন্বিকার সঙ্গে কলকাতায় 
তো৷ আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়। 

তক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক? 
আনন্দ । আজ্ঞে, থাকৃতেম বটে, কিস্ত এখন 

উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি। 
তক্ত। অস্বথিকার লেখাপড়া হচ্চে কেমন? 
আনন্দ। জ্যেঠা মহাশয় ! এমন ক্লেবর 

ছোক্রা তো হিন্ুকালেজে আর ছুটি নাই। 
, ভক্ত । এমন কি ছোক্রা বল্পে বাপু? 

আমার অস্বিকার 

আনদা। আজ্ঞে ক্লেরর্, অর্থাৎ দুচতুর__ 
মেধাবী । | 

তক্ত। হা! হা! ও তোমাদের ইংরাজী 
কথা বটে? ও সকল বাপু, আমাদের কানে ভাল 
লাগেনা । জহীর কিংবা চালাক বল্পে আমরা 

: বুঝতে পারি। তাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি 
শিট ছেলে, তা বল দেখি, অস্বিকা তো কোন 
অধর্মাচরণ শিখছে না? 

আনন্দ। আজ্জে, অধ্াচরণ কি? 
তক্ত। এই দেব-্রাঙ্গণের প্রতি অবছ্লো, 

গঙ্গাঙ্গানের প্রতি স্বগা, এই সকল খুষ্টিয়ানী 
মত-৮ 

আনন্দ । আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে 
বিশেষ ক'রে বল্তে পারি না। 

তক্ত। আমার বোধ হয়, অন্বিকাগ্রাসাদ 
কখনই এমন কুকর্্াচারী হবে না-সে আমার 
ছেলে.কি না। পরতো! ! তৃমিই সত্য। ভাল, 
আমি শুনেছি যে, কলকেতায় না কি সব এফাকার 
হয়ে যাচ্চে) কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোনারবেণে, 
কপালি, তাতি, জোলা, তেলী, কলু সফলেই না 
কি একত্রে বসে, আর খাওয়াদাওয়াও করে? 
বাপু! এ সকল কি সত্য? | | 



৬১৪ 

জআনঙ্গ। আজে, বড় বে মিথ্যা, তাও নয়। 
ভক্ত। কি সর্বনাশ ! হিঙ্গুয়ানীর মর্ধযাদ। 

দেখছি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর 
ৰা কেমন ক'রে? কলির প্রতাপ দিন 

দিন বাড়ছে বৈ তো নয়! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া ) রাধে কৃষ্ণ ! . 

(গদদাধরের প্রবেশ ) 
কে ও? 

গদা। আজ্ঞে আমি গদা । (একপার্ে 
দণ্ডায়মান) র 

ভক্ত। ( ইসার!) 
গদা। (ইসারা ) 
তক্ত। (স্বগত ) ইঃ! আজকি সন্ধ্যা হবে 

না, নাকি? (প্রকাশ্তে ) ভাল, আনন্দ! শুনেছি, 
কল্কেতায় ন! কি বড় বড় হিন্কু সকলে মুসলমান 
বাবুষ্টা রাখে? 

আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি বাখে 
বটে। 

তক্ত। থু! থু! বলকিবাপু! হিঙ্গুহয়ে 
নেড়ের ভাত খায়? রাম, রাম! খু! থু! 

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত 
যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। 
বাঃ! বাঃ! কর্তাবাবুর কি বুদ্ধি। 

ভক্ত। অস্বিকাকে দেখছি, আর বিস্তর দিন 
কল্ুকেতায় রাখা হবে না। 

আনন্দ। আজ্ঞে, এখন অস্থিকাকে কালেজ 
থেকে ছাড়ান কোনমতেই উচিত হুয় না। 

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি 
ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দিবে? আর 
“মরা গরুতেও কি ঘাস: খায়" এই কলে কি পিতৃ- 
পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্বে ? 

(নেপথ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি) 
ভক্ত । এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে। 
আনন্দ। যে আঙ্জে, চলুন | 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

গদা। (শ্বগত) এখন বাবুর তো গেল। 
(চতু্দিক অবলোকন করিয়া) দেখি, একটু আরাম 
করি। (গদির উপর উপবেশন ) বাঃ! কি নরম 
বিছানা গা! এর উপরে বস্লেই গাটা যেন ঘুম- 
খুন কতে থাকে | (উচ্চৈঃশ্বরে ) ও রাম | 
(নেপথ্যে )। কে ও? 

- গদা। আমি গদাধর। ও রাম! বলি এক 
ছিলিম্ অন্থুরী তামাক-্টামাক খাওয়া না। 

( নেপথ্যে )। রোস্, খাওয়াচ্ছি। | 
গদা। (তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া স্বগত ) আহা ! 

কি আরামের জিনিষ। এই বাবু বেটারাই মজা 
ক'রে নিলে। যার ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ধি 
আর ছুধ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেস- 
দিয়ে বসে, তাদের কতে মুখী কি আর আছে? 

( তামাক লইয়! রামের প্রবেশ ) 
রাম। ওকি ও? তুই যে আবার ওখানে 

বসেছিস্ | 
গদা। একবার ভাই বাবুগিরি ক'রে জন্মটা 

সফল ক'রে নি। দে, কোটা দে। কতাবাবুর 
ফর্সিটে আনৃতিস্ তো! আরও মজা হুতো। 
(হক গ্রহণ ) 

রাম। হাঃ__ছাঃ__হাঃ! তুই বাবুদের মতন 
তামাক খেতে কোথায় শিখ্লি রে? এ যে 
ছাতারের নেত্য ! হাঃ--হাঃ--হাঃ!-- 

গঙ্ণা। হাঃ--ছাঃ-হাঃ! তুই ভাই একবার 
আমার গাটা টেপ্ তো! । 

রাম। মর্শালা! আমিকি তোর চাকর? 
হাঃ---হাঃ--হাঃ ! 

গা । তোর পায়ে পড়ি ভাই, আয় না। 
আচ্ছা, তৃুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি 
নৈলে আবার তোর গ! টিপে দেবো এখন। 

রাম। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আচ্ছা, তবে আয়। 
গদা। রোম্, হুঁকোটা আগে রেখে দি। 

( হুকে। রাখিয়৷ ) এখন আয়। 
রাম। ( গাল্র টিপন) 
গদা । হাঃ! হাঃ]! 

ক'রে কি টিপতে হয়? 
রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো 1'হাঃ! 

হাঃ! হাঃ! স 

গদা। আজ তাই তারী মজা কল্পেম ! হাঃ! 
হাঃ! ছাঃ । 

রাম । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়। ) 
পাল। রে পাল! ! এ দেখু, কর্তাবাবু আস্চে। 

[ কা! লইন্স। হাসিতে হাসিতে বেগে গ্রস্থান। 
গদা।' (গাঞ্রোথান করিয়া স্বগত ) বুড়ো 

বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্পে। ইস্! আজ 

হাঃ! মর্। অমন 

বুড়োর ঠাট দেখলে হাসি পায়। শাস্তিপুরে ধুতি, | 
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জামদনের মেরজ্জাই, ঢাকাই চাদর, জরির জুতো, 
আবার মাথায় তাজ। ছাঃ! হাঃ! হাঃ! 

( তক্তবাবুর পুনঃ প্রবেশ ) 

ভক্ত। ও গদা! | 
গদা। আজ্ঞে--এ-এ--এ ? 
তক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়? 

গদা। আজে, এতক্ষণে এসে থাকৃতে পার্বে। 
আপনি আহ্থন। 

ভক্ত। যা, তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে! 
গদা। যেআজে্ে। 

[ প্রস্থান । 

তক্ত। (ন্বগত ) এই তাজটা মাথায় দেওয়া 
তালই হয়েছে । নেড়ে মাণীরে এই সকল 
তালবাসে ; আর এতে এই একটা আরও 
উপকার হচ্চে যে, টিকিটা ঢাকা পড়েছে। 
(উচ্চৈঃশ্বরে ) ও রামা_ 

(নেপখ্যে)। আজ্রে-যাই। 
তক্ত । আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা 

আন্ তো। (শ্বগত) দেখি, একটু আতর গায় 
দি! নেড়েরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা আতরের খোস্বো 
বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেকে ক'রে 
সঙ্গে নেযাই। কিজানি, মাগীর গায়ে প্যাজের 
গন্ধ-টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা 

দূর করবো । 
(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃ প্রবেশ ) 
তক্ত । ( আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি 

লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া ) এই নে যা, আর 
দেখৃ,যদি কেউ আসে তো! বলিস্ যে, আমি এখন 
জপে আছি। 

রাম। যেআজ্ঞে। 
[ প্রস্থান। 

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! 
গদা বেটা যে এখনও আস্ছে না? বেটা কুড়ের 
শেষ! 

( গন্দার পুনঃ প্রবেশ ) 
কি হলো রে? 

গদা। আজে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি 
আহ্মন। 

তক্ত। তবে চলযাই।: ঃ 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

"দেখছি, কেউ আসেনি । 

৩১৫ 

দ্বিতীয় গর্তীন্ক 

এক উদ্ভানের মধ্যে এক তগ্ন শিবের মন্দির 

(বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ ) 

বাচ। ও হানিফ! 
হানিফ। জী। 
বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির, এখনো তো 

তা চল্, আমর! এ 
অশ্ব গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে খ'সে 
থাকি গে। 

হানিফ। আপনার যেমন মজ্জা। 
বাচ। কিন্তু দেখু, আমি যতক্ষণ না ইসারা 

করি, তুই চুপ ক'রে বসে থাকিস্। 
_হানিফ। ঠাহুর! তা তো থাকবো, লেকিন 

আমার সাম্নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, 
কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো 
আমি তখন সে হারামজাদা বেটার. মাথাটা টান্টে 
ছি'ড়ে ফেলবো । আমার তো এখানে আর কোন 
তয় নেই ; আমি দোস্রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা 
করিছি। 

বাচ। (স্বগত ) বেটা একে সাক্ষাৎ্ৎ যমদূত, 
তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি 
বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাস্তে ) দেখ হানিফ ! 
অমন রাগ.লে চল্বে না, তা হ'লে সব নষ্ট হবে? 
তুই একটু স্থির হয়ে থাকু। . 

হানিফ । আরে, থোও মানে, ঠাহুর ! আমার 
লহু গরম হয়ে উঠতিছে, আর হাত ছুখানা যেন 
নিস্পিস্ কতিছে,_একবার শালারে এখানে পালি 
হয়, তা হ'লি মনের সাধে তারে কিলিয়ে গেরাম 
ছেড়ে যাৰ আর কি? 

বাচ। না,তবে আমি এর মধ্যে নাই ; আমার 
কথা যদি না শুনিস্, তবে আমি চল্লেম। 

(গ্রমনোগ্যত ) 

হানিফ । আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা 
হতিছ কেন? তাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি 
চুপ ক'রে থাকি, তা হু'লি আখেরে তো শালারে 
শোধ দিতে পারবে ? 

বাচ। হা, তা পার্বি বৈ কি। 
হানিফ। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্বে, 

তাই করবে৷ এখনে । 
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বাচ। তবে চল্, এ গাছে উঠে চুপ ক'রে বসে 
থাকি গে! 

[ উভয়ের গ্রস্থান। 

(কফতেম। ও পু'টার প্রবেশ ) 
ফতেমা। ওপুটাদিদি! মোরে এ কোথায় 

আনে ফ্যালালি? না তাই, মোরে বড় ডর লাগে, 
এ বোনের মদ্দি সাপেই খাবে না কি হবে, কিছু 
কতি পারি নে। 

পু'টী। আরে, এই যে শিবের মন্দির, আর 
তে! ছ্ুকোশ পাঁচকোশ যেতে হবে না, তা 
এইখানে দাড়া না। কভাবাবু ততক্ষণ আস্মুন। 

ফতেম।। ন] ভাই, যে আধার, বড় ডর 
লাগে। এই বনের মদ্দি মোর! ছুটিতি কেমন ক'রে 
থাকবো । 

পুণ্টী। (্বগত ) বলে মিথ্যা নয়। যে অন্ধকার, 
গাটাও কেমন ছম্ছম্ করে। আবার শুনেছি, 
এখানে নাকি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে 
দুটি করিয়া) আঃ! এর যে আর আসা 
হয়না! 

ফতেম] | তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি 
পারবো না। ( গমনোগ্াত ) 

পু'টী। (ফতেমার হস্ত ধারণ করিয়া ) আ মরু, 
ছুড়ী! আমি থাকলে কি হবে? (স্বগত ) হায়, ' 
আমার কি এখন আর সেকাল আছে? তালশীস 
পেকে শক্ত হ'লে আর তাফে ফে খেতে চায়? 

(প্রকাস্ত্ে) তুই, ভাই, আর একটুখানি ড়া না। 
কক্তাবাবু এলো ব'লে। 

ফতেমা। না তাই, মুই তোর কড়িপাতি চাই 
নে, মোর আদমী এ কথা মালুম কতি পাল্লি। মোরে 
আর আস্ত রাখবে না। | 

পুটা। আরে, মিছে ভয় করিস্ ফেন? সে 
. কেমন ক'রে জান্তে পার্বে বল্, সে কি আর 

' এখানে দেখতে আস্ছে ? তা এতে! য়ই বা কেন? 
একটু দীড়া ঈ্া। (সচকিতে ম্বগত ) ও মা, এ 

" মন্দিরের মধ্যে কি একটা শষ ছলো না? রাম! 
রাম! রাম! (ফতেমাকে ধারণ ) 

ফতেমা। (বিষগ্টতাবে ) তুই যদি ন! ছাড়িস্ 
তাই, তবে আরকি করবো) এখনে আল্লা যা 
করে। তা চল্, মোরা &ঁ মসজীদের মন্দি যাই) 
আধার এখানে কেটা কোন্ দিক হুতি দেখ্তি 
পাবে। | 

মাইকেল-গ্রন্থাবলী 

পুটা। না না না, এই ফাফেই তালো 
( শ্থগত ) আঃ, এ বুড়ো! ডেব্রা মরেছে না কি 

ফতেমা। ( সচকিতে ) ও পুঁটী দিদি! 
দ্বেখ দেখি, কে হুজন আস্ছে ) আমি তাই 
মসজীদের মদ্দি ছুকুই | 

পুটী। না লো না, ধখানে দীড়া না, আমি 
দেখূচি, বুঝি আমাদের কতাবাবুই বা হুবে। 
( দেখিয়! ) হা! তো, ধঁ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে 
গদ! আস্চে। আঃ, বীচ্লুম। 

ফতেমা। না ভাই, মুই তবে যাই। 
পুটী। আরে, দাড়া না; যাবি কোথা? 

( তক্ত ও গদাধরের প্রবেশ ) 

 পুটী। আঃ, কতাবাবু! কতক্ষণ দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে পা ধ'রে গিয়েছে। আপনি দেরী কল্পেন 
বলে আমরা আরো! ভাবছিলেম, ফিরে যাই। 

তক্ত। হ্থ্যা, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে-_তা 
এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন । (হ্থগত ) 
আছ]! যবনী হলো, তায় বয়ে গেলকি? ছুঁড়ী 
রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষী! এ যে আঁস্তাকুড়ে 
সোনার চাঙ্গড় ! (প্রকান্তে গদার প্রতি ) গদ1! 
তুই একটু এগিয়ে ঈাড়া তো, যেন এ দিকে 
কেউ এসে না পড়ে । 

গদা। যে আল্তে। 
ভক্ত। ও পুটী। এটি তো বড় লাঙ্জুক 

দেখূচি যে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি 
নাই? (ফতেমার প্রতি) শুন্দরি! একবার 
বদন তুলে ছুটে! কথা কও, আমার জীবন সার্থক 
হোক। হরিবোল--হুরিবোল, হরিবোল !-তায় 
লজ্জা! কি? 

গদ। (ম্বগত ) আর ও নাম কেন? এখন 

আল্লা আল্লা বলে! । 
ভক্ত । আহা! এমন খোস চেহারা কি ছান্ফের 

ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ 
শোতা পায়। 

“ময়ূর চকের শুক চাতকে ন। পায়। 
হায় বিধি পাকা আম দীড়কাকে খায় ॥ 

বিধুযুখি? তোমার বদনচন্ত্র দেখে আজ আমার 
মনকুমুদ প্রফুল্ল হলে 1--আঃ! 

পু'টী। (শ্থগত ) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙে 

ফুকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! 
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ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে গা? 
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(প্রকাস্ত্ে ) কন্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি 
ও লব বোঝে? 

তক্ত । আরে, তুই চুপ করুনা কেন? 
পুটী। যে আজ্ে। 
ফতেমা। পু'টা দিদি! মুই তোর পায়ে সেলাম 

করি, তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল। 
পুটী। আমর্, একশোবার এ কথা? বাবু 

এত করে বল্ছে, তবু কিতোর আর মনে উঠে 
না? হাজার হোক, নেড়ের জাত কি না, কথায় পরী 

তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি। 
কল্তা বাবুকে পেলে কত বামুন-কায়েতে বস্তে 
যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত 
আছে, না ধর্শআছে? বরং ভাগ্যি ক'রে মান যে, 
বাবুর চোখে পড়েছিস্। 

ফতেমা। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে 
এসেছি, মোর আদমী আসে এখনি মোকে খোজ 
কর্বে, মুই যাই ভাই। 

তক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া ) প্রেয়লি, তুমি 
যদি যাবে, তবে আমি আর বাচবো কিসে ?-তুমি 
আমার প্রাণ! তুমি আমার কলিজে-আমার 
চদ্দোপুরুষ-__ 

“তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তূমি মন, তুমি জন, 

নিকটে যেক্ষণ থাক সেইক্ষণ ভাল লে । 
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে, 

ত্রিভূবনে তুমি তাল আর সব কাল লো।” 
তা দেখ তাই, বুড়ো ব'লে হেলা করো না; তুমি 
যদি চ'লে যাও, তা হ'লে আর আমার প্রাণ থাকবে 
না। 

গরদা। 

তো বটে! 
পৃটী। কর্জাবাবু! ফতির ভয় হচ্ছে যে, পাছে 

ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা এ মন্দিরের 
মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়। 

তক্ত। (চিস্তিতভাবে ) জ্যা -মন্দিরের মধ্যে 
_ইা) তা তগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও 
নিয়েছি। বিশেষ এমন ম্বর্গের অপ্পরীর জন্তে 
হি ছুয়ানী ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার ? 

( নেপথ্যে গন্ভীরম্বরে )। বটে বৈ পাষণ্ড নরা- 
ধম ছুরাচার? ( সকলের তয়) | 

ভক্ত। (সন্ত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া! ) আ্যা_- 

(স্বগত ) ভেলা মোর ধন রে, এই 

৩১৭। 

আ--আ-আ--আমি না! ও বাবা! এ কি? 
কোথা যাব? | 

পুটী। ( কম্পিত-কলেবরে ) রাম-_রাম-_ 
রাম ! আমি তখনি ত জানি-_রাম--রাম-_রাম ! 

তক্ত। ও গদা, কাছে আয় না। 
গদা।, ( কম্পিত-কলেবরে ) আগে বাঁচি, 

তবে" 

( নেপথ্যে হৃষ্কারধ্বনি ) 
পুটী। ই-__ই--ই-ই। (ভূতলে পতন ও 

চ্ছা ) 
ভক্ত। 

--কি হবে? 

(নেপথ্যে )। এই দেখ না, কি হয়? 
ভক্ত। ( করযোড় করিয়৷ সকাতরে ) বাবা ! 

আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা 
কর। ( অষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত ) 

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের ক্রুত 
প্রবেশ ) 

[ গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, 
পরে ভক্টের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং 
পু'টীকে পরপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান । 

তক্ত। তআঁ-_আ--আ ! | 
( নেপথ্য হইতে বাঁচম্পতির রামপ্রসাদী পদ-_ 
. প্মায়ের এই তো। বিচার বটে, 

বটে বটে গো আনন্দময়ি_-এই ত 
বিচার বটে,” এবং প্রবেশ ) 

গদা | (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! 
আঃ বাঁচলেম, বামুনের কাছে ভূত আস্তে পারে 
না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয় ) বাবা! ভূতের 
হাত এমন কড়। £ 

বাচ। একি! কর্তাবাবু যে এমন ক'রে প'ড়ে 
রয়েছেন ?-_হয়েছে কি, আয? 

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাঞ্জোখান' 
করিয়া ) কে ও? বাচম্পতি দানা নাকি? আঃ 
তাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলেম আর কি? 
তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে। 

পুঁটী। (চেতন পাইয়া) রাম--রাম-_রাম-_রাম। 
গদ1। ও পিমি, সেটা চ'লে গিয়েছে, আর 

তয় নাই, এখন উঠ। | 
পৃ'টা। (উঠিয়া ) গিয়েছে? আঃ, রক্ষে হলে! । 

তা চল বাছা, আর এখানে নয়) আমি বেঁচে 

রাধাস্তাম--রাধাস্ট্াম !-ও মা গো 
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থাকলে জনেক রোজগার হবে। ( বাচস্পতিকে 
দেখিয়া) ওমা! এই যে ভটচাধ্যি মোশাই 
এখানে এসেছেন। 

_বাচ। কর্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছি- 
লেম, মান্ছুষের গৌঁগানীর শব শুনে এখানে এলেম । 
তা বনুন দেখি, ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ 
সময়ে এখানে কেন % আর এরাই বা কেন এসেছে? 

এ তো দেখছি হানিফ গাজীর মাগ। 
ভক্ত । (শ্থগত ) এক দিকে বাচলেম, এখন 

আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করিকি? 

(প্রান্তে বিনীততাবে ) তাই, তুমি ত সকল 
বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না । আমি যেমন বর্ম 
করেছিলেম, তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তান্থা 

দেখ তাই, তোমার হাতে ধ'রে বলৃচি, এই ভিক্ষা 
আমাকে দাও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায়। 
বুড়ো বয়সে এমন কথা প্রকাশ হ'লে আমার কুল- 

মানে একেবারে ছাই পড়বে । তুমি ভাই, আমার 
পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্বে! ? 

বাচ। সেকি কর্তাবাবু? আপনি হলেন বড়- 
মানুষ-রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, 

আর সেই ব্রহ্ধব্রটুকু যাওয়া অবধি দিনাস্তেও অর 
যোট! ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব, এমন 

তাগ্য কি করেছি? 
তক্ত। হয়েছে-_হয়েছে, ভাই ! আমি কল্যই 

তোমার সে ব্রহ্গদ্ জমী ফিরে দেব, আর দেখ, 

তোমার মাতৃশ্রান্ধে আমি যৎ্সামান্ত কিঞ্চিৎ দিয়ে- 

ছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি 
টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্মটি কোরো, যেন 
আজকের কথাট। কোনরূপে প্রকাশ না হয়৷ 

বাচ। (হান্তমুখে) কর্তাবাবু ! কর্ণটা বড় গহিত 
হয়েছে অবশ্তই বল্তে হবে ; কিন্তু বখন ব্রাহ্গণকে 
কিঞ্চিৎ দাঁন কর্তে স্বীকার হলেন, তখন তার তো 
এক প্রকার প্রায়শ্চিতই কর] হলো, তা আমার সে 

'কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি? তার জন্তে 
নিশ্চিন্ত থাকুন। ্ 

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ ) 

হানিফ। কর্তাবাবু, সালাম করি। 
ভক্ত । (অতি ব্যাকুলভাবে ) এ কি !1--জ্যা, 

আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত! 
হানিফ । (হান্তমুখে) কর্তাবাবু, আমি ঘরে 

আন্তে ফতির তল্পাস কল্প।ম, তা সকলে বল্পে যে, সে 

মাইকেলশ্প্রস্থাবলী 

এই ভাঙ্গা! মদ্দিরের দিকে পু্টার সাতে আয়েছে 
তাই তারে ঢুঁড়তি টু'ড়তি আন্তে পড়িছি। 
আপনার যে মোছলমান হুতি সাধ গেছে, তা 
জান্তি পাল্লি ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, 
ওর চায়েও সোনার চাদ আপনারে আন্ে দিতি 
পাজাম, তা এর জন্তি আপনি এত তি নেলেন 
ক্যান? তোবা--তোবা ! 

তক্ত। (চিন্তা করিয়! নত্রভাবে ) বাব হানিফ ! 
আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন “তার উপরে 
অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত 
শান্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। 
আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, 
কিন্তু বাপু, এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই 
ভিক্ষাটি আমি চাই । ছে বাবা ! তোমার হাতে ধরি! 

ছানিফ। সেকি কর্তাবাবু1-_আপনি যে নাড়্যে- 
দের এত গাল পাড়তেন, এখানে আপনি খোদ 

সেই নাড়েয হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা 

আরকি হতি পারে? তা একথা তো আমার 

জাতকুটুমগো। কতিই হবে। 
তক্ত। সর্বনাশ !-_-বলিস্কি হানিফ? ও 

বাচম্পোতি দাদা, এইবারেই তো! গেলেম | ভাই, 
তুমি না রক্ষে করুলে আর উপায় নাই। তা একবার 
হানিফকে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো | 

বাচ। ( ঈষৎ হান্তমুখে ) ও হানিফ ! একবার 
এ দিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। ( হানিফকে 

একপার্খে লইয়। গোপনে কথোপকথন ) 
তক্ত। রাধে__রাধে--রাধে, এমন বিভ্রাটে 

মানুষ পড়ে! একে তো৷ অপমানের শেষ, তাতে 

আবার জাতের তয় | আমার এমনি হচ্চে যে, 

পৃথিবী ছুতাগ হ'লে আমি এখনি প্রবেশ করি। 

যা হোক, এই নাকে কানে খত, এমন কর্শে 
আর নয়। ৃ 

ফতেম। | ( অগ্রসর হইয়া সহান্ভবদনে ) কেন 

কর্তাবাবু? নাড়্যের মায়্যেকি এখনে পছন্দ হচ্চে 

না? 
ভক্ত। দূর হ,হুততাগী! তোর জন্তেই ত 

আজ আমার সর্বনাশ উপস্থিত ! 
ফতেমা। সেকি, কর্তবাবু 1--এই মুই আপ- 

নার কল্জে হচ্ছেলাম, আরো কি হচ্ছেলাম) 
আবার এখন ধ্োরে দূর কি চাও ? 

তক্ত। কেবল তোকে দূর, এ অন্ত কর্ণটাই 
আজ অবধিই দূর' কল্লপেম। এতোতেও যদি 
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ভক্তপ্রসাঁদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া এ কর্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া -উচিত। বা 

গর্দত আর নাই। : * হোক্ ভাই, তোমাদের হ'তে আমি আজ বিলক্ষণ 
গদা। (নান্তিকে) ও পিসি! তবেই তো উপদেশ পেলাম। এউপকার আমি চিরকালই 

গদার পেসা উঠলো । স্বীকার করবো । আমি যেমন অশেষ দোষে 

গু'টী। উঠুক বাছা, গতর থাকে তো ভিক্ষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও 
মেগে খাবো । 'কে জানে মা যে, নেড়ের মেয়ে- পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা 

গুলোর সঙ্গে পোরা ভূত থাকে? তা হ'লেকি করি যে, এমন ছুর্মীতি যেন আমার কখন না 

আমি এ কাছে হাত এ ঘটে। 

বাচ। (অগ্রসর ) কত্তাবাবু! আপনি 

হানিফকে ছুই শত টাকা দিন, তা হ'লেই সব গোল 
“বাহিরে ছিল সাধুর আকার, 

মিটে যায়। মনটা কিন্তু ধর্দ-ধোয়!। 

তক্ত | ছু-_-শো-_টা-কা ! ও বাবা, আমি পুণ্য-খাতায় জমা শুক, 

যে ধনে-্প্রাণে গেলেম। বাচম্পোতি দাদা! কিছু তগ্ডামীতে চারটি পোয়া । 

কমজজম কি হয় না? শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, _ 

বাচ। আজ্ঞ! না, এর কমে কোনমতেই ছবে হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া । 

না। যেমন কর্ম ফন্লো ধর্ম, 

তক্ত। (চিন্তা করিয়। ) আচ্ছা, তবে চল, “বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌয় ॥” 

তাই দেব! আমি বিবেচনা ক'রে দেখলেম যে, [ সকলের প্রস্থান। 

ব্ববনিক্া। পতন্ন 
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নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 

পুরুষগণ 
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চৌকিদার, যন্তরিগণ, খানসামা, বেছারা, দরওয়ান, মালী, 

বরফওয়ালা, মুটিয়াদয়, মাতাল ইত্যাদি । 

সত্রীগণ 

গৃহিণী, প্রসন্লময়ী, হরকামিনী, নৃত্যকালী, কমলা, খেমটাওয়ালী পয়োধরী 
ও নিতম্বিনী, বারবিলাসিনীঘ্বয় ইত্যাদি। 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

নবকুমার বাবুর গৃহ 
(নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু আসীন) 

কালী। বলকি? 
নব। আর তাই, বল্বো কি। কর্তা এত 

দিনের পর বৃন্দাবন হ'তে ফিরে এসেছেন। এখন 
আমার আর বাড়ী থেকে.বেরোন তার। 

কালী। কি সর্বনাশ ! তবে এখন উপায় কি? 
নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখছি 

এবলিশ কতে হলো। " | 
_ কালী। বাঃ! তুমি পাগল হ'লে নাকি? 
এমন সতা কখন কি কেউ এবলিশ ক'রে থাকে? 
এত তূফানে নৌকা বাচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি - 

হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের 
সবস্ক্রিপসন লিষ্ট অতি পুয়োর ছিল, তখন আমরা 
নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলে, 
এখন-স ৪ 

নব। আরে, ও সবকি আমি আর জানিনে 
যে, তুমি আমাকে আবার নূতন ক'রে বলতে এলে? 

৪১ 

তা আমি কি তাই, সাধ ক'রে সভা উঠিয়ে দিতে 
চাচ্চি? কিন্ত করি কি? কর্তা এখন কেমন 
হয়েছেন যে, দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী-ছাড়া হই, 
তা হলে তখনি তত্ব করেন। তা ভাই, আমার 
কি আর এখন সভায় এটেও দেবার উপায় 
আছে? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) 

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে 
তাই, গলাটা একেবারে যেন শুকিয়ে উঠলো । 
ওহে নব! বলি কিছু আছে? 

নব। হস! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, 
বোধ করি, একটা ব্র্যাণ্ডি আছে। 

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং তা আনো 
না দেখি। 

নব। রসো দেখছি। (চতুন্দিক অবলোকন 
করিয়া ) বর্া বোধ করি, এখনে! বাড়ীর ভেতর 
থেকে বেরোননি। (উচ্চৈঃস্বরে ) ওরে বোদে! 

(নেপথ্যে )। আজ্জে যাই। 
কালী। আজ রাত্রে কিন্ত ভাই, একবার 

তোমাকে যেতেই হবে ! (স্বগত ) হাঃ! এ বুড়ো 
বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের গ্লেজর 
নষ্ট কত্তে এলে! ? এই নৰ আমাদের সর্দার আর 

. মনিম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে 
যে আমাদের সর্বনাশ হবে, তার সন্গেহ নাই। 
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(বোদের প্রবেশ ) . 

নব। কর্তা কোথায় রে? 
বৈস্ভ। আজ্ঞে দাদাবাবু! তিনি এখন বাড়ীর 

ভিতর থেকে বেরোননি। 
নব।. তবে বোতলট! আর একটা গ্লাস শী 

ক'রে আন্ তো । ূ 
| বোদের গ্রস্থান। 

কালী। ভাল নব! তোমাদের কর্তা কি খুব 
" বৈষ্ণব হে? 

নব। ((দীর্থনিশ্বাস পরিতাঁগ করিয়া) ও 
দুঃখের কথ! ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ 
করি, কলকাতায় আর এমন তক্ত ছুটি নাই। 

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ ) 

কালী। এদিকে দে। 
নব। শীঞ্জ নেও তাই। এখন আর সে রাবণও 

নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই । 

কালী। না থাকলে! তে! বোয়ে গেল কি! 
এ তে! আছে? ( বোতল প্রদর্শন ) হাঃ, হাঃ হাঃ! 

( মগ্ধপান ) 

নব। আরে কর কি, আবার? 

কালী। রসো ভাই, আর একটুখানি খেয়ে 

নি। দেখ, যে গুড জেনেরেল হয়, সে কি ম্থযোগ 

পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন জমাতে কক্ছর 

করে? হাঃ হাঃ হাঃ ! ( পুনর্স্ক পান) 
নব। (বোদের প্রতি) বোতল ও গ্লাসটা 

নিয়ে যা, আর শীগৃ্গীর গোটাকতক পাণ নিয়ে 

আয়। [ বোদের প্রস্থান । 

কালী। এখন চল তাই, তোমাদের কর্তার 

সঙ্গে একবার দেখা করা যাক গে। আজ কিন্ত 

তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ 
: শাল! ছেড়ে যাবে। 

নব। তোমার পায়ে পড়ি, তাই, একটু আস্তে 

আস্তে কথ! কও। * 

( পাণ লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ ) 

কালী। দে, এ দিকে দে। 

(নেপথ্যে )। ও বৈদ্ভনাথ ! 
[ বোদের প্রস্থান। 

নব। এই যে বর্থা বাইরে আস্ছেন। নেও, 

আর একটা পাণ নেও। 

_মাইকেলপ্রস্থাবলী 

কালী। আমি ভাই পাণ £€তো খেতে চাইনে, 
আমি পান কত্ত চাই। সেষা.হোক্, তবে চল 
না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। 

নব। ( সহাম্কবদনে) তোমার তাই, আর 
অতো ক্লেশ স্বীকার কতে হবে না। কর্তা তোমার 
গাড়ী দরজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে 
উপস্থিত হবেন এখন। 

কালী। বলকি? আই সে, তোমার চাকর 
ব্যাটাকে ভাই, আর একটু ব্রযাণ্ডি দিতে বলে! 
তো; আমার গলাটা আবার যেন শ্তকিয়ে 
উঠছে। 

নব। কি সর্বনাশ! এমনি দেখছি তোমার 
একটু যেন নেশা হয়েছে ; আবার খাবে .. 

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক। তাল, কর্তা 
এখানে এলে কি বল্বো বল দেখি? 

নব। আর বল্বেকি? একটা প্রণাম ক'রে 
আপনার পরিচয় দিও । 

কালী। কি পরিচয় দেবো, বল দেখি ভাই? 
তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে, আমি বিএরের 
__মুখটি-_স্বরুততঙ্গ__সোৌনাগাছিতে আমার শত 
শ্বশুর--না না শ্বশুর নয়, শত শাশুড়ীর আল, 
আর উইল্সনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই 
হাঃ হাঃ হাঃ! 

নব। আঃ! মিছে তামাসা ছেড়ে দাও, এখন 

সত্যি কি বল্বে, বল দেখি? এক কর্ম কর, কোন 
একট] মস্ত বৈষ্ণব-ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? 
তা হ'লে আর কথাটি কইতে হয় না! 

কালী। তা পার্বো না কেন? তবে একটু 
আগে মাটী দাও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে 
তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি। | 

নব। না হে না, (চিন্তা করিয়! ) গরাণছাটার 

কোন্ ঘোষ না পরম টৈষ্ব ছিল 1--তার নাম 
তোমার মনে আছে 1 যে, যার ছেলে আমাদের 
সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো ? 

কালী। আমি তাই, গরাণহাটার প্যারী, আর 
তার ছুকরী বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না। 

নব। কোন্ প্যারী ছে? 
কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? 

তুমি কি গোদা প্যারীকে 'চেন না ? ভাই, এক দিন 
আঘি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেরে কত মজা 
করেছিলেম, তার আর কি বলবো? সে বাক্, 
এখন কি বলবো, তাই ঠাওরাও । 
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নব। (চিস্তা করিয়া) হা-হয়েছে। দেখ 
কালী, তোমার কে এক জন খুড়ো পরম 
বৈষ্কবছ ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে 
নরেন? 

কালী। হা, একট! ওল্ড ফুল ছিল বটে, তার 
নাম কষ্গপ্রসাদ ঘোষ। 

নব। -তবে বেশ হয়েছে। তৃমি তারি পরিচয় 
দিও, বাপের নামটা চেপে যাও। 

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ! 
নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন? 
কালী। হাঃ, হাঃ, হাঃ! ভাল, তা যেন 

হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির 
নাম তো! না শিখলে নয়। 

নব। তবেই যে সার্লে। আমি ত সে বিষয়ে 
পরম পণ্ডিত। রসেো৷ দেখি। (চিন্তা করিয়া ) 
শ্রীযপ্তগবদগীতা-_গীতগোবিন্দ__ 

কালী। গীত-_কি? 
নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ । 
কালী । ধর, শ্রীমতী তগবতীর গীত,__-জার-_- 

বৃন্দাদূতীর গীত-_ 
নব। হাঃ--হাঃ_হাঃ ! ভায়ার কি চমৎকার 

মেমারি। 
কালী। কেন,-কেন? 
নব। হস! কর্তী আস্ছেন। দেখো তাই, 

যেন একট বেশ ক'রে প্রণাম ক'রো। 

(কর্তা ম্ছাশয়ের প্রবেশ ) 

কালী। (প্রণাম )। 
কর্তী। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম 

কি? 
কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস 

ঘোষ। মহাশয়! আপনি--৬কৃষ্ণগ্রসাদ ঘোষ 
মহ্হাশয়কে বোধ করি জান্তেন। আমি তারি 

আতুষ্পু- 
কর্তা । কোন্ কঞ্গ্রসাদ ঘোষ? 

কালী। আজ্ঞে বাশবেড়ের__ 
কর্তা । হা, হা, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্প্রসাদ 

ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুপ্পুক্র, যিনি শ্রীবন্দাবনধাম 
প্রাপ্ত হন? 

কালী। আজে হ। 
কর্তা । বেঁচে থাকো বাপু, বসো । (সকলের 

উপবেশন ) তুমি এখন কি কর বাপু? 
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কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে 
এক ক্লাসে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে বর্ধকাজের চেষ্টা 
করা হচ্চে। 

কর্তী। বেশ বাপু! তোমার স্বর্গীয় খুড়ামহাশয় 
আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার 
সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান? 

কালী। আজ্জে। 
কর্তা। (স্বগত) আহা! ছেলেট দেখতে 

শুন্তেও যেমন, আর তেমন মুল । আর না হবেই 
বা কেন? কৃষ্ণ প্রসাদের ভ্রাতুষ্পুক্র কি-না? 

কালী । জ্যেঠামহাশয় ! আজ নবকুমার দাদাকে 
আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন-_ 

কর্তী। কেন বাপু? তোমর! কোথায় যাবে ? 
 কালী। আজে, আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে 
একটি সতা৷ আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে। 

কর্তা । কি সভা বল্লে বাপু? 
কালী। আজ্জে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সত] 
কর্তী। সে সভায় কিহয়? 
কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে 

কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা, আমাদের জাতীয় 
তাষা ত কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভা 
সংস্কত-বিষ্াা আলোচনার জঙন্ঠে সংস্থাপন করেছি। 
আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম 
শাস্ত্রের আন্দোলন করি। 

কর্তী। তা বেশ কর। (শ্বগত ) আহা ! কৃষ্ণ 
প্রসাদের ত্রাতুদ্পুত্র কিনা! আর এ নবকুমারেরও 
ত আমার ওরসে জন্ম। ( প্রকাস্তে) তোমাদের 
শিক্ষক কে বাপু? 

কালী। আল্ে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, 
যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক-_ 

কর্তা । তাল, বাপু! তোমরা কোন্ সকল ' 
সংদ্কত পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি? 

কালী। (ম্বগত ) আ মলো ! এতক্ষণের পন, 
দেখ্ছি সাল্পে! (প্রকাস্তে ) আজ্ঞে_-শ্রীমতী ভগ- 
বতীর গীত আর- বোপদেবের বিন্দাদৃতী | 

বর্তা। কি বল্পে, বাপু? 
নব। আজ্ঞে, উনি বল্ছেন, শ্রীমত্তগবদ্গীতা 

আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ। 
কর্তা । জয়দেব? আহা হা! কবিকুলতিলক, 

তক্তিরস-সাগর ! 
কালী। জ্যেঠামহাঁশয় ! যদি আজে হয়, তবে 

এক্ষণে আমর! বিদায় হই । 
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কর্থী। কেন, বেলা দেখচি এখনে! পাঁচটা 
বাজেনি, তা তোমরা বাপু, এত সকালে যাবে 
কেন? : 

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল করব 
নির্বাহ করবে! ব'লে সকালে যেতে চাই, অধিক 
রাক্রি জাগলে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে 
সকালে মীট করি। 

কর্তী। তোমাদের সভাটা কোথায় বাপু? 
কালী। আজ্ঞে, সিকদারপাড়ার গলিতে । 
কর্তী। আচ্ছা বাপু, তবে এস গে। দেখো, 

যেন অধিক রাত্রি করো না। 
নব এবং কালী। আজ্ঞে না। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

কর্তী। (স্বগত ) এই কলিকাতা সহর বিষম 
ঠীই, তাতে ক'রে ছেলেটিকে কি একল! পাঠিয়ে 
ভাল কল্পেম? (চিন্তা করিয়া ) একবার বাবাজীকে 
পাঠিয়ে দি না কেন, দেখে আছ্ক ব্যাপারটাই কি? 
আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে, নবকে 
যেতে দিয়ে তাল করি নাই। 

[ প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

সিকদারপাড়া স্ট্রীট 

€ বাবাজীর প্রবেশ ) 

বাবাজী । (স্বগত) এই ত সিকদারপাড়ার 
গলি, তা কৈ? নববাঁবুর সভাতবন কৈ ? রাধেকৃ্! 
(পরিক্রমণ ) তা! দেখি, এই বাঁড়ীটিই বুঝি হবে। 
(দ্বারে আঘাত) . 

(নেপথ্যে )। তুমি কে গা? কাকে খুঁজচো 
, গা? | | 

বাবাজী । ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার 
বাড়ী? 

(নেপথ্যে )। ও পুঁটি! পু'টি। দেখ তো লা, 
কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? 
ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো! 

বাবাজী । (হ্থগত ) প্রতো৷ ! তোমারি ইচ্ছে। 
হায়! এত দিনের পর কি মাতাল হুলেম ! 

(নেপথ্যে )। তৃই বেটা কে রে? পালা, 
নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবে! 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

বাবাজী| (বেগে পরিক্রমণ করিয়! সরোষে ) 
কিআপদ। রাঁধেরুঞ্জ ! কর্তা মহাশয়ের কি আর 
লোক ছিল না যে, তিনি আমাকেই এ করে 
পাঠালেন? ( পরিক্রমণ ) এ দেখছি এক জন 
ভদ্রলোক এ দিকে আস্ছেন, তা একেই কেন 
জিজ্ঞাস! করি না । 

(এক জন মাতালের প্রবেশ) 

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া ) 
ওগো! এখানে কোথা যাক হচ্ছে গা? 

বাবাজী । তা বাবু, আমি কেমন ক'রে বলবো ? 
মাতাল। সেকি গো? তুমিনা সংসেজেচ? 
বাবাজী । রাধেরুফ ! 
মাতাল। তবে শালা! তুই এখানে কচ্ছিস্ 

কি? হাঃ শালা! 
[ প্রস্থান। 

বাবাজী। কি সর্বনাশ ! বেটা কি পাষণ্ড গা? 
রাধেরুষ্জ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি 
করে গা?-__-এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া! ) 
আছাহা! স্ত্রীলোক ছুটি যে দেখতে নিতান্ত 
কদাকার, তা নয়। এরা কে 1--হরে-কষ। হয়ে- 
কৃষ্ণ! ( একদৃষ্টে অবলোকন ) | 

(হই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি 
করিতে করিতে প্রবেশ ) 

প্রথম। ওলো বামা! গুরো পোড়ারমুখোর 
আকেেল দেখলি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি ব'লে 
আবার কোথায় গেল? * 

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে আস্তে পদীর 
বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, 
তাই ও হুততীগাকে রেখেচিস। আমি হু'লে এত 
দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কত্েয। 

প্রথম। কড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ 
মুড়ো খেংরা দে বিষ ঝাড়বো । আমি তেমন বান্দা 
নই, বাবা | এই বয়সে কত শত বেটাকে নাকের 
জলে, চোখের জলে ক'রে ছেড়েছি। চল্ না, 
আগে মদনমোহন দেখে আসি) এসে ওর শ্রান্ধ 
করবো এখন। 

দ্বিতীয়। বদি তাই পার্বি, তাহলে আর 
ভাবনা কি-7ও থাকী! মোল্লার মতন কাচা- 
খোলা কে একটা দাড়িয়ে রয়েছে দেখ? 

প্রথম। হ্যা তো, হ্যাতো। এই যে আমা- 
দের দিকে আস্চে। ওলো বাষা, ওটা মোল্লা নয় 



একেই কি বলে সভ্যতা ? 

তাই, রসের বৈরাগী ঠাকুর। এ যে কুঁড়োজালি 
হাতে আছে। (হান্ত করিয়া) আহাহা, মিন্ষের 
রকম দেখ্ না--যেন তুলসী-বনের বাঘ। 

বাবাজী । (নিকটে আসিয়া! ) ওগো, তোমরা 
বল্তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা ? 

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকীকে 
ধারণ করিয়! হান্ত ) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার 
বছুমীর নাম বুঝি? 

প্রথম । আহা ! বাবাজী, তোমার কি ঝষ্টুমী 
হারিয়েছে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি 
হবে? যাহুবার, তা হয়েছে, কি করবে ভাই? 

এখন আমাদের সঙ্গে আস্বে তে। বল ?1-_-কেমন 

পেলেই পারি। কি বল বাবাজী? 
প্রথম। বাবাজী আর বল্বেনকি? চল্, 

আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। 
বল হরি, হরিবোল। 

বাবাজী । (ম্বগত) কি বিপদ! বাধেরুফজ! 
(গ্রকাঙ্তে )না বাছা! তোমর! যাও, আমার 
ঘাট হয়েছে। 

দ্বিতীয় । হা, আমরা যাব বৈকি? তোমার 
ত সেই তরঙ্গিণী বৈ আর মন উঠবে না? তা 
আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দীড়িয়ে দীড়িয়ে 
কাদ। 

( বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া ) 

"সাধের ঝষ্টুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার |” 
[ ছুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান । 

বাবাজী । আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও 
আজ কপালে ছিল-_কোথাই বা সভা আর কোথাই 
বা কি? লাভের মধ্যে আমার যন্ত্রণা সার। 
( পরিক্রমণ করিয়া ) যদি আবার ফিরে যাই, তা 
হ'লে কর্থাটি রাগ কর্বেন। আমি যে ঘোর দায়ে 
পড়ুলেম। এখন করি কি? ( চিস্তিতভাবে অব- 
স্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) ই1, ভাল 
হয়েছে, এই একটা মুস্কিল আসান আস্চে, ওর 
পিছনে আলোয় আলোয় এইবার প্রস্থান করি-_ন৷ 
--ও মা! এযে সার্জন সাহেব «রোদ ফিরতে 
বেরিয়েছে দেখচি ; এখানে চুপ ক'রে ছড়িয়ে 
থাকলে কি জানি যদি চোর বলে ধরে? কিন্ত 
এখন আর যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, 

৩২৫ 

এই আড়ালে ঠাড়াই_-ও মা! এই যে এসে 
পড়লো । (বেগে পলায়ন ) 
(সার্জন ও চৌকীদারের আলোক লইয়া গ্রবেশ ) 

সার্। হাল্লো ! চৌকীডার! এক আডমি 
উঢ়ার ডৌড়কে গিয়া নেই? 

চৌকী। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা । 
সার্। আল্বট্ গিয়া, হাম ডেকা। টোম্ 

জল্ডী ভৌড়কে যাও। উষ্টরফ ডেকো, যাও যাও, 
জল্ডী যাও ইউ স্ুওর ! 

চৌকী। (বেগে ঘন্ত দিকে গমন করিতে 
করিতে ) কোন্ স্থায় রে, খাড়া রও। | 

সার্। ড্যাম ইওর আইজ-_ইঢার ইউ ফুল। 
চৌকী। (ভয়ে) ই] ছাব, ইধর। 

[ বেগে প্রস্থান । 

সার্। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন 
ক্যেচ হিম-- | 

(নেপথ্যে )। (উচ্চৈ€ম্বরে) পাকড়ো--.. 
পাঁকড়ে! উুহুহুহু-_ 

(নেপথ্যে )। আমি যাচ্ছি বাবা, আর মারিস্ 
নে বাবা! দোহাই বাবা! তোর পায়ে পড়ি বাবা ! 

(নেপথ্যে )। শাল! চোট্টা, তোমার! ওয়াস্তে 
দৌড়কে হামার! জান গিয়] ! 

(নেপথ্যে )। উন্ছুহহ! বাবা! আমি চোর 
নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা । 

( বাবাজীকে লইয়া! চৌকীদারের প্রবেশ ) 

সারু। আ৷ ইউ, টোম চোট্টা হেয়? 
বাবাজী । (সত্রীসে) না সাঁহেব বাবা ! আমি 

কিছু জানিনে, আমি-গ্যে, গ্যে গ্যে-- 
সার্। হোেং_ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে, চুপরাও) 

ইউ ব্লডি নিগর, ডেকলাও তোমরা ব্যেগমে কিয়া 
হেয়। (বলপূর্ব্বক মাল! গ্রহণ করিয়া আপনার, 
গলায় পরিধান) হাঃ-__হাঃ--হাঃ ! বাপ্ রে বাপ্। 

হাম বড়া হিন্দু হুয়া_রাটে কিসডে | হাঃ-_হাঃ 
হাঃ! 

বাবাজী । (সন্ত্রাসে ) দোহাই সাহেব মহাশয়! | 
আমি গরীব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই 
বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও ।---( গমনোস্ভত ) 

চৌকী। খাড়! রও শালা ! 
বাবাজী। দোহাই কোম্পানীর--দোহাই 

কোম্পানীর। 
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সার্। হোল্ড ইওর টং, ইউ ন্লাক্কট ইয়েছ 
ব্যেগমে আওর কিয়া হায় ডেকে গা। (ঝুলি 
বলপূর্ধ্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন ) 

সার্। গ্াটস্ রাইট । ইউ নটি ডেতল্। কেস্কা 
চোরি কিয়া? (চৌকীদারের প্রতি) ওক্কো 
ঠানেমে লে চলো। 

বাবাজী । দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি- 
নি, আমাকে ছেড়ে দাও, দোহাই ধর্্াবতার, 
আমি ও টাকা চাইনে। 

সার্। সে নেই হোগা, টোম ঠানেমে চলো-_ 
কিয়া? টোৌম যাগা নেই? আল্বট্ যানে হোগা। 

চৌকী। চল্বে, থানামে চল্। 
বাবাজী । দোহাই কোম্পানীর,-আমি টাকা- 

কড়ি কিছু চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে 
হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও বাবা । 

সার্। (হাল্তমুখে ) কেয়া ? টোম নেই মাঁংটা? 
( আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকীদারের প্রতি ) 
ওয়েল দেন, হাম ডেকথা, ওস্কা কুচ কম্ুর নেই, 
ওস্কে! ছোড় ডেও। 

বাবাজী। ( সোল্লাসে ) জয় মহাপ্রভু ! 
চৌকী। (বাবাজীর প্রতি জনাস্তিকে ) তোম্ 

হামকে। তো কুছ দিয়া নেহি- আচ্ছা! যাও, চলা 
যাও। 

বাবাজী । না দাদা! আমি একবার জ্ঞান- 
তরঙ্গিণী সভায় যাব । 

চৌকী। হা হী, & বাড়ীমে_-ও বড় মজাকি 
জাগৃগা হায়। 

সার। ডেকো চৌকীদার ! 
বাট--( ওষ্ঠে অস্থুলি প্রদান ) 

চৌকী। যো হুকুম, খাবিন্। 
সার্। মম! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি 

চলো। 

রোপেয়াকো। 

| সারজন্ ও চৌকীদারের প্রস্থান। 
বাবাজী | রাধেকুষ্ণ ! আঃ, বাচলেম । আজ 

কি কুলগ্রেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম ! ভাগ্যে 
টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সার্জন বেটারও হাত- 
পাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে-_-নইলে আজকে 
কি হাজতেই থাকৃতে হতো, না কি হতো, কিছু 
বল৷ যায় না। | 

( হোটেলবাস্ক লইয়া ছুই জন মুটিয়ার প্রবেশ ) 
এ আবার কি? রাধেরুধ্-_কি দুর্গন্ধ! এ 
বেটারা এখানে কি আন্ছে ? (অন্তরালে অবস্থিতি) 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

প্রথম। ইঃ, আজষে কত চিজ পোঁটয়েচে, 
তার হিসাব নাই, মোর গরদানট! যেন বেঁকে 
যাচ্চে। 

ছ্িতীয়। দেখ মামু, এই হেঁছু বেটারাই ছুনিয়া- 
দারির মজা] ক'রে নেলে। বেটারগো কি আরামের 
দিন ভাই! 

প্রথম। মর বেকুফ ও হারামখোর বেটারগে। 
কিআর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, ন 
মানে দেবতা । 

দ্বিতীয়। লেকিন্ ক্যাবল এই গরুখেগো৷ 
বেটারগো দৌলতেই মোগর পৌচঘর এত ফেঁপে 
উঠতিচে ; সাম হ'লেই বেটার বাছুড়ের 
মাফিক ঝাঁকে ঝাকে আসে পড়ে; আর কত 

যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্তি 
পারে। 

প্রথম। ওকাদের মিয়া, মোদের কি সারা- 
রাত এহানে দীড়িয়ে থাক্তি হবে? দরোয়ানজীকে 
ডাক না। ও দরোয়ান্জী ! এ মাড়ুয়াবাদী 
শালা গেল কোহানে 1--ও দরোয়ানজী ; 
_"দরোয়ানজী ! 

(নেপথ্যে) কোন্ হায় রে? 
প্রথম। মোরা পৌোচঘরের মুটে গে! । 
( নেপথ্যে )। আও, ভিতর চলা আও। 

[ মুটিয়াগণের প্রস্থান । 

বাবাজী । (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি 
আশ্চর্য । এ সব কিসের বাক্স? উঃ, থুং থুঃ 
রাধেকৃ্জ ! আমি তে! জ্ঞানতরঙ্গিণী সতার বিষয় 
কিছু বুঝতে পাচ্চি না! 

(নেপথ্যে )। বেলফুল! 

(নেপথ্)। চাই বরোফ। 
.. (মালী এবং বরফওয়ালার প্রবেশ ) 
মালী। বেলফুল,_-ও দারোয়ানজী। বাবুর 

এসেচে ? 
(নেপথ্যে )। না, আবি আয়া নেহি, ঘোড়া 

বাদ আও। 

বরফ | চাই বরোফ--কি গে! দরোয়ানর্জী ! 
(নেপথ্যে )। তোম্ি থোড়া বাদ আও। 

[ মালী এবং বরফওয়ালার প্রস্থান । 

বাবাজী। (্থগত ) কি সর্বনাশ ! আমি তো 
এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। 

(নেপথ্যে দুরে )। বেলফুল-_চাই বরো । 



একৈই কি বলে সত্যতা ? 

(যস্ত্রিগণ সহিত নিতদ্বিনী আর পয়োধরীর 
প্রবেশ ) 

নিত। কাঁল যেভাই কালী বাবু আমাকে 
ব্রাপ্তি খাইয়েছিল--উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো 
ঘুরচে। আজ যে তাই আমি কেমন করে নাচবো, 
তাই ভাবচি ! 

পয়ো। আমার ওখাঁনেও সদানন্দ বাবু কাল 
ভারি ধূম লাগিয়েছিল। আজকাল সদানন্দ তাই 
খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে । এমন ইয়ার মানুষ আর 
ছুটি পাওয়া ভার । 

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাক । ও দারো 
য্ানতী ! 

(নেপথ্যে )। কোন্ হ্যায়? 
পয়ো। বলি আগে দোর খোলো, তার পরে 

কোন্ হ্থায়। দেখতে পাবে এখন। 
(নেপথ্যে )। ওঃ, আপলোক হায়, আইয়ে। 

[ যক্সিগণ ইত্যাদির প্রস্থান । 
বাবাজী । (অগ্রসর হইয়া স্থগত) এ কি 

চমৎকার ব্যাপার ! এরা ত কস্বী দেখতে 
পাচ । কি সর্বনাশ ! আমি এক্ষণে বুতে পাচ্ছি, 
কাঁটা কি? নবকুমারটা দেখছি একেবারে বয়ে 
গেছে। কর্তী মহাশয় এ সব কথা শুনলে কি আর 
রক্ষে থাকবে ? 

( নব বাবু এবং কালী বাবুর প্রবেশ ) 

নব। হাঃ হাঃ হাঃ! শ্রীমতী ভগবতীর 
গীত |. তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হাঃ. 

হাঃ হাঃ! 
কালী। আরে, ও সব লক্ষমীছাড়া বই কি আমি 

কখন খুলি, না পড়ি যে, মনে থাক্বে ? 
নব। (-বাবাজীকে অবলোকন করিয়) এ 

কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন তাই কালী, আমি 
বলেছিলেম কি না যে, কর্তা একজন না একজনকে 
অবস্তাই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন ; যা 
হোক, একে যে আমরা দেখতে পেলাম, এই 
আমাদের পরম ভাগ্য বল্তে হবে। 

কালী। বল ত, ও বৈষ্ণব শালাকে ধ'রে এনে 
একটু ফাউল, কাটলেট, কি মটন চপ শ্াাইয়ে দি, 
শালার জন্মট। সার্থক হোক্। 

.. নৰ। চুপ কর হে-চুপ কর। শ্রী ভাইঠাট্রার 
কথা নয় । (অগ্রসর হুইয়1)। কি গো, বাবাজী যে? 
তা আপনি এখানে কি মনে ক'রে? 

৩২৭, 

বাবাজী । না, এমন কিছু না, তবে কি না, 
একটা কর্মবশতঃ এই.দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই 
ভাঁবলেম যে, নব বাবুদের লভাতবনটা একবার 
দেখে যাই । 

নব বটে বটে ! চলুন, তবে তিতরে চলুন । 
কালী । (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি ) আরে, 

করিস্কি পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে 
কিহবে? আমর! ত আর হরিবাসর ক'ত্তে যাচ্ছি 
নে। 

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি ) আঃ, চুপ 
কর না। (প্রকান্তে বাবাভীর প্রতি ) বাবাজী ! 
একবার ভিতরে পদার্পণ কল্পে ভাল হয় না? 

বাবাজী | না বাবু, আমার অন্তত্তরে কর্ম আছে, 
তোমরা যাও। 

[ বাবাজীর প্রস্থান। 

কালী। বল ত, শালাকফে ধা ক'রে ধরে এনে 
না হয় ঘা-ছুই লাগিয়ে দি। 

নব। দরোয়ান ! 

(দৌবারিকের প্রবেশ ) 
দৌবা। মহারাজ ! 
নব। ও লোগ সব আয়।? 
দৌবা। জী, মহারাজ | 
নব। আচ্ছা, তোম যাও। 

দৌবা। যো হুকুম, মহারাজ। 
| প্রস্থান। 

নব। আজ ভাই দেখচি, এই বাবাজী বেটা 
একটা ভারি হাঙ্গামা ক'রে বসবে এখন। বোধ 
করি, ও এ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে । 

কালী। পুঃ! তুমি ত ভারি কাউয়ার্ড হে! 
তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে 
আবার ভয় 1_ চল। 

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। 
চল, দেখি গে, বেটার হাতে কিছু ওকর্্ম ক'রে দিয়ে: 
যদ্দি মুখ বন্ধ কতে পারি? 

কালী। নন্সেক্স, তার চেয়ে শীলাকে গোটা 
কতক কিক্ দিয়ে একেবারে বৈকুষ্ঠে পাঠাও না 
কেন? ভ্যাম দি ক্রট! ওশালাকে এ পৃথিবীতে 
কে চায়? ওর কি আর কোন মিশন্ আছে? 

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমাহুষের কর 
নয়। চল, আমরা হুজনেই ওর কাছে যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



তীয় 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

(কতিপয় বাবুর প্রবেশ ) 

চৈতন। নব আর কালী যে দেরী কচ্চে, এর 
কারণ কি? 

বলাই । আমি তা কেমন ক'রে বন্বো ? ওহে, 
ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওর] সকল কর্মেই লীড 
নিতে চায়, আর ভাবে যে, আমরা না হ'লে বুঝি 
আর কোন কর্ধই হবে না। 

শিবু । যা বল ভাই, কিন্তু ওরা ছুজনে লেখাপড়া 
বেশ জানে। 

বলাই। বিটুইন আওয়ারসেল্ভস, এমন কি 
জানে? 

মহেশ। হা, হা, সকলেরই বিস্যা জানা আছে। 
সেদিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা ত 
দেখিইছো, তাতে লিগুলি মরের যে ছুর্দাশা, তা ত 
মনে আছে? 

বলাই। এতেও আবার প্রাইভটুকু দেখেছো ? 
কালী আবার ওর চেয়ে এককাটি সরেশ । 

চৈতন। আঃ! তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল 
কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে ব'লে তাই 
আজও সত চলেছে--তা জান? 

মহেশ । তা৷ টুরুথ বলবো, তার আর ফেও্ড কি? 
বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাক্; আমরাও ত 

মেম্বর বটে, তবে তাদের ছুজনের জন্তে আমাদের 
ওয়েট কর্বার আবশ্তক কি? 

শিবু। তাই ত। এখন সভার কর্দ আরম্ত 
করাযাকনা কেন? 

মছেশ। হিয়ার-হিয়ার! আমি এ মোসন 
সেকেও্ড করি। 

... বলাই। হাঃহাংহাঃ! এতে দেখছি 
কারে! অবজ্জেক্সন্ নাই, একবারে নেম্কন্-_ 

ক্র্যাভো।। হাঃ হাঃ হাঃ! 

মছেশ। ( ঘড়ী দেখিয়া ) নটা বাঁজতে কেবল 
পাঁচ মিনিট বাকি আছে, বোধ করি, নব আর কালী 
আজ এলো! না, তা আমি চৈতন বাবুকে চেয়ারম্যান 
প্রপোজ করি। 

সকলে। হিয়ার-_হিয়ার ! 
চৈতন। (গাঝ্রোথান করিয়া ) জেন্টেলম্যান, 

আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে যে পদে নিষুক্ত 
কল্পলেন, তার কর্ম আমি যতদুর পারি, প্রাণপণে 
চালাতে কম্থুর কর্বে! না__নাউ টু বিজনেস্্। 

সকলে। হিয়ার, হিয়ার ! (করতালি ) 
চৈতন। ( উচ্চৈঃশ্বরে ) খানসামা- বেহারা-- 
(নেপথ্যে )। জী--আজ্ঞে ! 
চৈতন। গোটাছুই ব্রার আর তামাক নে 

আয্ম। ( উপঝিষ্ট হইয়া ) যদি কারো বিয়ার খেতে 
ইচ্ছে হয় ত বল। 

বলাই। এমন সময় কোন্ শাল! বিয়ার খায়? 
সকলে । হিয়ার--হিয়ার ! 

(খানসাম! ও বেয়ারার মস্য এবং তামাক লইয়। 
প্রবেশ ) 

চৈতন | সব বাবু লোকৃকো সরাব দেও, 
(সকলের মদপান ) আর বোতল গ্রাস সব হিয়া 
ধর দেও। 

খান। আচ্ছা বাবু। 
[ বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান । 

চৈতন। বেয়ারা-্ঁ খেমটাওয়ালীদের ডেকে 
দেত। আর দেখ খানিকটে বরফ আন্ । 

বেয়ারা। যে আক্তে। 
[ প্রস্থান। 

বলাই । আমি আমাদের নৃতন চেয়ারম্যানের 
হেল্থ দিতে চাই। 

সকলে। হিয়ার-_হিয়ার ! ( মগ্কপান করিয়া) 
ছিপ, হিপ, হুরে সুরে । 

( নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যষ্ত্রিগণের প্রবেশ ) 
চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, 

চিন্তে পার? তবে ভাল আছ ত? 

( সকলের উপবেশন ) 

নিত। যেমন রেখেছেন। 
চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কৈ? 

আমার কি তেমন কপাল? 
”সকলে। ব্র্যাতো, হিয়ার! (করতালি) 
চৈতন। ও পয়োধরি ! একটু এ দিকে স'রে 

বসো না। 

পয়ো। না, আমি বেশ আছি। 
চৈতন ॥& (দ্বিতীয়্ের প্রতি) বলাই বাবু! 

এদের একটু কিছু খাওয়াও না। 
বলাই। এই এসো! (সকলের মন্তপান ) 



একৈই কি বলে সভ্যতা ! 

শিবু। (চতূর্থের প্রতি) ও শালা, 
চি পপ রী 

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে, তা নয়, 
ঘুমবো কেন? নব আসেনি বটে ! 

সকলে। ( হান্ত করিয়। ) ব্রাভো ! ব্রাভো ! 
চৈতন। (পয়োধরীর হুত্ত ধারণ করিয়া ) 

একটি গান গাও না ভাই। রর 
পয়ো। এর পর হলে ভালহয় না? 
চৈতন। না, না, পরে আবার কেন? শুভ- 

কর্মে বিলম্বে কাজ কি? 
পয়ো। আচ্ছা, তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের 

প্রতি ) আড়থেম্টা । 
(গীত) 

 শঙ্করা_ খেষটা! 

এখন কি আর নাগর তোমার 
আমার প্রতি সে মন আছে। 

নৃতন পেয়ে পুরাতনে 
তোমার সে যতন গিয়েছে। 
তখনকার ভাব থাকৃতো যদি, 

তোমায় পেতেম নিরবধি 
এখন, ওহে গুণনিধি, 

আমায় বিধি বাম হয়েছে। 
যা হবার আমার হবে, 
তুমি তো হে খে রবে, 
বল দেখি গুনি তবে, 

কোন্ নতুনে মন যজেছে । 

সকলে । কিয়াবাৎ! সাবাস! বেঁচে থাক 
ৰাবা! জিতা রও বাবা ! 

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী ছে? 
বলাই। সাকী আবার কি? 
চৈতন | যে মদ দেয়, তাকে পারসীতে সাকী 

বলে। 
_শিবু। (গাইয়া ) “গরইয়ার নো! লাকী ।”-- 

তা এসো । ( সকলের মদ্যপান ) 
চৈতন। টুপ কর ত, কে যেন উপরে জাস্ছে 

না? 

বলাই। বোধ করি নব আর ফালী-- 

(নষ এবং কালীর প্রযেশ।) 

সকফলে। (গাঝ্সোখান করিয়া) ছিপ হিপ 
হয়ে! 

৪২ 
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কালী। (প্রমত্তভাবে ) হরে, হরে ! 
নব। বসো তাই, সকলে বসো, (সকলের . 

উপবেশন ) দেখ ভাই, আদ্র আমাদের একসকিউজ 
কর্তে হবে, আমাদের একটু কর্ণ ছিল ব'লে তাই 
আসতে দেরী হয়ে গেছে ! 

শিবু । (প্রমত্তভাবে ) গ্াটস এ লাই। 
নব।. (কুদ্ধভাবে ) হোয়াট, তুমি আমাকে 

লায়ার বল? তুমি জান না, আমি তোমাকে এখনি 
হুট করবো? 

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়! ) হাঃ! 
যেতে দাও, যেতে দাও, একটা ট্রাইফলীং কথা 
নিয়ে মিছে ঝগড়। কেন? 

নব। ট্রাইফলীং ?--ও আমাকে লায়ার বল্লে 
--আবার ট্রাইফলীং ? ও আমাকে বাঙ্গালা ক'রে 
বল্পে নাকেন?ণ ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্লে না 
কেন? তাতে কোন্ শাল রাঁগতো! ? কিন্ত 
লায়ার---এ কি বরদাস্ত হয়? 

চৈতন | আরে যেতে দাও, ও কথার আর 
মেন্সন করো না। 

নব। (উপবেশন করিয়! ) কি গে পয়োধরি ! 
নিতস্বিনি! তোমরা ভাল আছ ত? 

পয়ো। হা, আমরা ত আছি ভাল, কিন্ত 
তোমায় যে বড় তাল দেখছিনে--এখন তোমাকে 
ঠাণ্ডা দেখলে বাচি। 

নব। আমি ত ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন 
গরম হবো--ওছে বলাই | একটু ব্রাণ্ডি দাও ত। 

সকলে। ওহে, আমাদের ভূল না হে। 
( সকলের মস্তপান ) 

নব। ওহে কালী! তুমি যে চুপ ক'রে 
রয়েছো ? 

কালী। আমি এ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার 
দেখে একেবারে অবাক্ হয়েছি। শালা এ দিকে 
মালা ঠক্ ঠক করে, আবার ঘুস খেয়ে মিথ্যা কইতে. 
স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট। | 

বব। মরুক, সে থাক । ও পয়োধরি ! তোমর। 
একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক্। 

সকলে। না, না, আগে তোমার ইসপীচ। 
নব। (গাক্রোথান করিয়া ) আচ্ছা! জেপ্টেল- 

ম্যান! আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি 
এফবার চেয়ে দেখুন) এই যে কয়েকটি অক্ষর 
দেখছেন, এই সকল একনব্র ক'রে পড়লে “জ্ঞান- 
তরজিণী সভ1” পাওয়া যায়। 
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সকলে। হিয়ার! হিয়ার ! 
নব। জেণ্টেলম্যান, এ সভার নাম জ্ঞান- 

তরঙ্গিনী সভা--আমর1 সকলে এর মেম্বর--আমরা৷ 
এখানে মিট ক'রে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই ক'রে 
থাকি--এগড উই আর জলি গুড ফেলোজ । 

সকলে। হিয়ার্-_হিয়ার্! উই আর জলি 
গুভ ফেলোজ । 

নব। জেণ্টেলম্যান ! আমাদের সকলের হিন্দু- 
কুলে জন্ম, কিন্ত আমরা! বিষ্তাবলে স্ুপারিষ্টিসনের 

শিক্লি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিক দেখে 

হাটু নোয়াতে আর ম্বীকার করি নে) জ্ঞানের 
বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে ! 
এধন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা 
মন এক ক'রে এ দেশের সোসিয়াল রিফর্মেশন 

যাতে হয়, তার চেষ্টা কর। 
সকলে । হিয়ার-_হিয়ার ! 
নব। জেণ্টেলম্যান! তোমাদের মেয়েদের 

এজুকেট কর,-তাদের স্বাধীনতা দাও, -জাতিভেদ 

তফাৎ কর-_আর বিধবাদের বিবাহ দাও-_তা 

মু এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় 
ভারতভূমি ইংলও প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর 
দিতে পার্বে,-নচেৎ নয়! 

সকলে । হিয়ার! হিয়ার! হিয়ার ! 

নব। কিন্ত জেণ্টেলম্যান। এখন এ দেশ 
আমাদের পক্ষে যেন এক সন্ত জেলখানা ; এই গৃহ 
কেবল আমাদের লিবারটি অর্থাৎ আমাদের 
স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যা খুসী, সে 

ভাই কর। জেণ্টেলম্যান, ইন্ দি নেম অব ফ্রীডম্ 
লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ারসেলভস ! 

( উপবেশন ) 

সকলে। হিয়ার-_হিয়ার,হিপ হিপ হরে, 
হরে) লিবরটি হল--বি ক্রী-লেট অস্ এক্জয় 

 আওয়ারসেল্তস ! 
. নব। ওহে বলাই! একবার সকলকে দাও 

কিরন আচ্ছা-এই এসো । (সকলের 
ষভপান ) 

নব। ভবে এইবার নাচ আর্ত হোকৃ। কম্, 
ওপেন্ দি বল্, যাই বিউটিস্। 

পয়ো, নিত। (নৃত্য এবং গীত ) 

নব। কিয়্াবাৎ, জীতা। রগ !-স্ৰেচে থাক 

ভাই! 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

কালী। হরে !--জ্ঞানতরজিনী সভা কর 
এভার। 

সকলে । জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা ফর এতার। 
(করতালি ) 

নব। চল ভাই, এখন সপয় টেবিলে বাওর। 
যাক । 

চৈতন। ( গাক্রোখান করিয়] ) থী চিয়াস ফর 
আমাদের চেয়ারম্যান--- 

সকলে । হিপ--ছিপ-_হিপ--ছরে ! হরে! 
স্ছুরে ! 

নব। ও পয়োধরি ! তুমি ভাই, আমার আরম 

নেও । 
পয়ো। তোমার কি নেব ভাই? 
নব। এসো, আমার হাত ধর। 

কালী। ও নিতদ্বিনি! তুমি ভাই, জামাকে 
ফেতর কর! আহা ! কি সফট হাত ! 

সকলে । ব্রাভো! (করতালি ) 
[ যস্ত্রিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

তবলা । ও ভাই, দেখ ত, বোতলটায় আর 
কিছু আছে কি না? 

বেহালা । কৈ দেখি! হা আছে, এই নেও। 
( উভয়ের মদ্যপান ) 

তবলা । আঃ, থাসা মাল যেছে। 

(নেপথ্যে )। হিপ- হিপ--ছরে ! 
বেহালা । চল তাই, এক ছিলিষ গাঁজার চেষ্টা 

দেখি গিয়ে--এ ব্রাপ্ডিতে আমাদের শানে না! 
[ সকলের প্রস্থান 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

নবকুমার বাবুর শয়ন-মন্দির 

( গ্রসন্নময়ী, বৃত্যকালী, কমল এবং হয়কাষিনী 
আসীন ) 

প্রসন্ন । এই নেও-_ 
নৃত্যু। কি খেল্লে তাই? 
প্রস্ন। চিড়িতনের নহুল]। 
বৃত্যু। আরে মলো, চিড়িতন থে রঙ, ভূক্ষপ 

কেন 
প্রসম্ন। তুই ভাই নিছে বফিস্ ফেন? হাতে 

রঙ ন! থাকে, পাশ দে যা। 



একেই কি বলে সভ্যতা ? 

বৃভা। এই এসো, আমি টেক্কা মারলে । 
হর। এই নেও। 
বৃত্যু। ওকি ও, পাশ দিলেযে? 
হর। হাতে তৃরুপ নাথাকলে পাশ দেব না 

. ঘকি কর্বো? ৃ 
বৃত্যু। এসো কমল, এবার ভাই তোমার 

থেল।। ্ 

কমল। আমি তাই বিবি দিলেম 
নৃত্যু। মর, ও যে আমাদের পিট, তুই বিৰি 

দিলি কেন? 
কমল। বাঃ, বিবি দেবনা তকি? সায়েব 

কোথা ? 

নৃতা। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে? 
কমল। আমি ত তাই আর জান্ নই। 
বৃত্য। মরু ছুঁড়ি! খেলার ইসারা বুঝতে 

পারিস নে? তোর মতন বোকা মেয়ে ত আর 
ছুটি নাই লা, তুই যদি তাস ভাল খেলতে না পারিস্, 
তবে খেলতে আমিস্ কেন? 

কমল। কেন, খেল্তে পারবো না কেন? 
নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই ফে 

আমার টেন্কার উপর বিবি দিলি? 
কমল। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুবি ভাল 

হতো ? 

হর। আর ভাই মিছে গোল.করিস্ কেন? 
নৃত্য । (কমলার প্রতি ) কি আপদ, যখন 

সায়েব আমার হাতে আছে, তখন তোর আর ভয় 
. কি? 

কমল। বস্, তৃই পাগল হলি নাকি লো? 
তোর হাতে সাহেব, তা আমি টের পাব কেমন 
ক'রে লো? 

বৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেল! কাকে বলে, 
ত৷ জানৃতিস, তবে অবিশ্তি টের পেতিস্। 

কমল। ও প্রসন্ন, গুনলি তো ভাই, এমন কি 
কখনও হয় ? বিবি ধরা গেলে, বিবি পালাবার বাগ 
পেলে কি তা৷ কেউ ছাড়ে? 

(নেপথ্যে )। ও প্রসন্ন-_ 
প্রস্ন। চুপ কর্ লো, চুপ কর্, এ শোন্, মা 

(নেপথ্যে )। ও বউ! 
গ্রসম্ন। ( উচচৈঃম্বরে ) কি মা 
(নেপথ্যে )। ওলো, তোর! ওখানে কি 

কর্ছিস লা? 

৩৬৬ 

প্রসম । (উচৈঃশ্বরে ) আমরা মা, দাদার 
বিছানা পাড়ছি। 

হর। ও ঠাকুরঝি | তাস যোড়াটা ভাই গ্বকোও, 
ঠাক্রুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। 

প্রসন্ন । (তাস বালিসের নীচে গোপন করিয়া ) 
আয় ভাই, আমরা সকলে এই চাদরখান! ধ'রে 
ঝাড়তে থাকি ) তা হ'লে মা কিছু টের পাবেন না। 

নৃত্য । আরে মলো--আবার টেকা-- 
কমল। আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েব 

কি বিবি ধ'ত্তে পারে না! 
হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই, চুপ কর্, 

দেখ্, ঠাক্রুণ উপরে আস্চেন। ধরু, সকলে মিলে 
এই চাদরখানা ধর্। 

(গৃহিণীর প্রবেশ ) 

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে ফি করৃছিস্ 
লা? 

পাড়ছি। 

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি 
একটা বিছানা পাড়তে গেল? তা হবে না কেন? 
তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না। 

বৃত্য। কেন জ্যেঠাইমা, আমর] কলিকাঁলের 
মেয়ে কেন? 

গৃহিণী। আর তোরা দেখছি, একবারে কুড়ের 
সর্দার হয়ে পড়েছিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, 
তা নইলে তো সে এতক্ষণ শুতে আস্তো। 

প্রসন্ন | ই! মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন না? 
গৃহিণী। শীষে রামমোহন রায়_-না--কার 

কি সভা আছে-_ 
কমল। ছোড়দাদা কি তবে তার জ্ঞানতরঙ্গিনী 

সভায় গেছেন? 

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি ) তবেই.. 
হয়েছে। ও ঠাকুরঝি! আজ দেখছি, তোর ভারি ' 
আহলাদের দিন! দেখ, হয় তো তোর দাদা আজ 
আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রজ বাধায়। 

গৃহিণী। বউম! কি বল্ছে, প্রসন্ন ? 
(নেপধ্যে )। ও বেমোল ! মাঠাকরুণ কোথায় 

গা? কভামশায় বৈঠকখান1 থেকে উঠেছেন। 
গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা ম! বিছান 

ক'রে শী নীচে আয়। | 
[ প্রস্থান । 

এই যে যা, আমর] দাদার বিছানা 



হর (সহাভব্দনে) ও ঠাররষি! লগা রে, 
সেদিন তোর ভাই কি করেছিল? 

প্রস্ম। আঃ, ছি! 
বৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল? বল্ন! 

কেন তাই? 
হর। ৮৪৭৮ কু 
প্রসন্ন । না তাই, তুই যদি আমাকে এত 

বিরক্ত করিস্, তবে আমি চক্লেম। 
বৃত্য। কেন? বল্ না কি হয়েছিল? ও ছোট 

বউ, তা তুই ভাই, বল্। 
.. হুর। তবে বলবে? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী 
তা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি 
ধ'রে ওর গালে একটি চুমো খেলেন; ঠাকুরঝি 
ত ভাই পালাবার জন্তে ব্যস্ত, তা তিনি বল্পেন 
যে, কেন 1 এতে দোষ কি? সায়েবের! যে বোনের 
গালে চুমো থায়। আর আমরা কল্লেই কি দোষ 
হয়? 

প্রসন্ন । ছিঃ ! যাও মেনে, বউ ! 
বৃত্যু। ও মা,ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক 

এত বেছায়৷ হয় গা? 

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন 
কি? 

প্রসন্ন । তোর দাদ! মদ খেয়ে কি করে 
লো? | 

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও 
যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর 

যা করুক; সেযা হোক,ঠাকুরঝি! তুই ভাই, তোর 
দাদাকে নে না কেন? আমি না হয়, বাপের বাড়ী 
গিয়ে থাকি, তোর ভাতার তো তোকে একবার 
মনেও করে না। তা নে, তুই তাই, তোর 
দাদাকে নে। 

প্রস্ন। হ্যা, আর তৃই গিয়ে তোর দাদাকে 
"নিয়ে থাক্। 

(নেপথ্যে )। ছোড় দাও হামকো। 
: (নেপথ্যে )। তোমার পায়ে পড়ি দাদাবাবু। 

এত চেঁচিয়ে কথা করো না, বর্তীমশায় ও ঘরে 
ভাত খাচ্চেন। 

(নেপথ্যে )। ড্যাম কত্তামশায় | আমি কি 

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়।) না 
তাই, আমার আর ও সব তাল লাগে না। আঃ! 
সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাজ আর মদের গন্ধ তক্ 
তক্ ক'রে বেরুবে এখন, আর এমন নাক ভাকুনি-- 
বোধ করি, মরা মানুষও জেগে উঠে! ছি! 

কমল। আয় লো আয়। (সকলের গুগ্তভাবে 

অবস্থিতি ) 
( নব বাবুকে লইয়! বৈগ্যনাথের প্রবেশ ) 
নব। (প্রমত্ততাবে) বোদে-_মাই গুড ফেলো 

-'তোকে আমি রিফরম্ কে চাই। তুই বুঝলি? 
বোদে। যেআজে। 

নব। বোদে,--একটা বিয়ার-না, & ব্রাগ্ডি 

ল্যাও। 

বোদে। যে আজ্পে, আপনি যেয়ে এ বিছানায় 
বন্ধন। ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্থগত) দাদাবাবু 
ষদি শীগ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি, আজ 
একট কাণ্ড হবে এখন। কতা একে এমন দেখলে 
কি আর কিছু বাকী রাখবেন ? 

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট ছুইয়। ) ল্যাও 
ব্রাণ্ডি-_ল্যাও--জল্দি ! 

বৈদ্ভ। আজ্ঞে, এই যাই। 
[ প্রস্থান। 

নলব। (স্বগত ) ড্যাম কল্তা--ওজ্ড ফুল আর 

কদ্দিন বাচবে ? আমি প্রাণ থাকৃতে এ সভা কখনও 
এবলিশ কতে পার্বো। না! বুড়ো একবার চোখ 
বুজলে হুয়, তা হ'লে আর আমাকে কোন্ শালার 

সাধ্য যে,কিছু বল্্তে পারে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! 
ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ ? ( উচ্চৈঃম্বরে ) ল্যাও-_ 
মদ ল্যাও। 

হর। ( কিঞ্চিৎ অগ্রসর হুইয়! ) কি সর্বনাশ ! 
ওলো! ঠাকুরঝি-_ 

প্রস্ন । (অগ্রসর হুইয়া ) কি? 
হর। এ দেখছিস, কতা ঠাকরুণের ঘরে ভাত 

খেতে বসেছেন । 
প্রস্ন। তা আমি কি করবে! ? 
হুর। তুই ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে 

চুপ কতে বল্ না? 
প্রস্ন। (সভয়ে) ওমা! তা তভাই আমি 

পারুবো না। 
হুর। (সহান্তবদনে ) আঃ! তায় দোষ কি? 

তুই ত তাই আর কচিমেয়েটি নোস্ থে, বেটা- 
দিনার যাঁন!লা? | 



একেই কি বলে সত্যত| ? 
. প্রসঙ্গ । ও মা! কি সর্ধনাশ! (অগ্রসর 

হইয়া) কর কি? কত্তা বাড়ীর তেতর ভাত 
'খাচ্চেন। তা জান? 

নব। (সচকিতে ) একি? পয়োধরী যে? 
আরে এসো, এসো! এ অভাজনকে কি তাই তুমি 
এত ভালবাস যে, এর জগ্ঠে 'ক্লেশ স্বীকার ক'রে এই 
রাক্ে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ--হাঃ-_হাঃ-হাঃ ! 
এসো, এসো ! (গাত্রোথান) 

হুর। ও ঠাকুরঝি! কি বকৃছে, বুঝতে পারিস্ 
? | 

প্রস্ন। ( সহান্তবদনে ) ও ভাই! তোদের 
কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো? 

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে ) এসো 
তাই, আমি তোমার ডেম্ড প্লেত! এসো-__ 
(ভূতলে পতন ) 

হর, প্রসন্ন ইত্যাদি। ( অগ্রসর হইয়া) ও মা! 
একি হলো? 
(নেপথ্যে )। কেন, কেন, কি হয়েছে? 

( গৃহ্ণীর পুনঃ প্রবেশ ) 

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিষ্ক ) 
একি? একি? এ আমার সোনার চাদ যে 

গড়াচ্ছে? ওমা! কি হলো! (ক্রন্দন 
করিতে করিতে ) ওঠো বাবা, ওঠো। ওমা! 
আমার কিহলো! ওমা! আমার কি হলো। 
ও প্রস! তুই কে একবার শীঙ্ব ডেকে আন্ তো! 

[ প্রসন্নের প্রস্থান । 
ওযা! ওমা! আমার কি হলো! (ক্রন্দন ) 

বৃত্যু। উঃ! জ্যেঠাইমা ! দেখ, দাদার মুখ 
দিয়ে কেমন একট। বদ্গন্ধ বেরুচ্ছে। 

গৃহিণী। উঃ,ছি! তাইতলো! ওমা! এ 
কি সর্বনাশ! আমার ছুধের বাছাকে কি কেউ 
বিষ-টিষ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা, আমার 
কি হবে! (ক্রন্দন) 

(প্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ ) 

বর্তা। একি? 

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে 
গড়েছে। ওমা! আমার কি হবে? 

কর্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি 
সর্বনাশ ! রাধেরুষ্চ। হা ছুর়াচার! হা নরাধম |. 
থা কুলাঙ্গার ! 

গৃছিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হ'লে 
লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার 
সোনার নবকে অমন ক'রে বক্চে] কেন? 

কর্তী। (সরোবে ) মোনার নব! হ্যা, ওকে 
যখন প্রসব করেছিলে, তখন ছুণ থাইয়ে মেরে 
ফেলতে পারনি? 

নব। হিয়ার__হিয়ার |--হুয়ে ? 
গৃহিণী। ও মা, আমার কি হলো! এমন 

এলোমেলো বকছে কেন? ওমা! ছেলেটিকে ত 
ভূতে-টূতে পায়নি? 

র্তী। (সরোষে) তোমার কি কিছুমাত্র 
জ্ঞান নাই। তুমিকি দেখতে পাচ্ছ না যে, ও 
লক্মীাড়া মাতাল হয়েছে। | 

. নব। হিয়ার-__হিয়ার! 
কর্তী। ( সরোষে) চুপ, বেছায়! ! তোর কি 

কিছুমাত্র লজ্জা! নাই? 
নব। ড্যাম লজ্জা, যদ ল্যাও ? 

কর্ত।। শুনলে ত? 

গৃহিণী। ও মা, আমার ছুধের বাছাকে এ সব 
কে শেখালে গা ? | 

কর্থী। আর শেখাবে কে? এ কলিফাতা 
মহাপাপ নগর, কলির রাজধানী, এখানে কি ফোন 
ভদ্রলোকের বসতি কর! উচিত ? ৃ 

গৃহিণী। ও মা! তাই তো, এত কে 
জানেমা? 

কর্তা | কা'ল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে 
সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করবো ! এ লক্ষী- 
ছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই । টল, এখন 
আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক-_ 

নব। হিয়ার হিয়ার! আই সেকেও দি 
রেজোনুসন। 

বর্তী। হায়! আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার 

গৃহিণী। ও প্রসন্ন ! ও কমলা ! ওলো। তোরা 
মা এখানে একটু থেকে আয়। 

[ কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান। 

হর। (অগ্রসর হইয়| ) ও ঠাকুরবি ! এই তাই 
তোর দাদার দশ! দেখ! এই কলকেতায় যে আজ- 
কাল কত অভাগা! স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্র! 
ভোগ করে, তার সীমা নাই। হা বিধাতা! তুমি 
আমাদের উপর এত বাম হলে কেন? 



 প্রসঙ্গ। তা, এ জাজ নুতন দেখলি না 
কি? জানতরঙ্গিমী সভাতে এইরূপ জ্ঞানই ছয়ে 
থাকেন ্ 

হর! ত। বৈ কি আর তাই! আজকাল 
কলকাতায় ধারা লেখাপড়া! শেখেন, তাদের মধ্যে 
অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা 
ভাই দেখু দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর 

না থাকলেই বাকি। ঠাকুরঝি |! তোকে বলতে 
কি ভাই, এই সব দেখে গুনে আমার ইচ্ছে করে 
যে, গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্বনিশ্বাস) ছিছি 
ছি! (চিন্তা করিয়া ) বেছায়ার! আবার বলে কি 
যে, আমরা সাহেবদের মত সভা হয়েছি; হু] 
আমার পোড়। কপাল! মদ-মাস খেয়ে ঢচলাঢলি 
কল্পেই কি সত্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা? 

আব্রনিক্চ-পাতজ্ম 






